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KARACSONY ÖRÖMüZENETE
.... . imé hirdetek néktek nagy örömei,
mely az egész népnek ö rö me lészen:
... született néktek ma a Megtartó ... "1
Luk. 2.10-11. "Dicsöség ól magasságos
mennyekben az Istennek, és e földön bé·
kesség, és az emberekhez jó akarat" 1 Luk.
2.14.

CRl1.lJael)

Sz{vesen látolt vendég a mi életünkben, otthonainkban karácsony ünnepe. Jóleső érzések töltenek el
mindannyiunkat már napokkal előtte, s amikor a
szentestén meggyujtjuk a gye r tyákat és a csillagszórókat a feldíszített és ajándékokkal gazdagon körülbástyázott karácsonyfán, fe!fokozódik ez a jóleső érzés
lelkünkben .
Ezt a jóleső érzést, mely lelkünket eltölti karácsony
ünnepének "szombatján", kell elmélyítenünk magunkban, kedves unitárius testvéreim, ha a nemes elégedetlenségnek, a jó értelemben vett többet akarásnak a
szelleme elevenen él bennünk. A címben jeb:ett örömüzenete lmrácsonynak nyújtja számunkra a kulcsot cél unkhoz. Lukács evangéliuma valóban "örömüzenet",
mert ar ról ad hírt, hogy "Megtartó" születeit a mi számunkt·a az első karácsony éjszakáján. Tehát nemcsak

_

... . ------

ellobbanó gyel·tyafények, rövid ideig sziporkázó csil .
lagszórók és különböző ajúndékok állal szerzett jóelsö
érzések kötnek karácsony ünnepéhe-I.. hanem az isteni
szeretetnek olyan megnYllvánulása, mely minden em.
ber szám:ha új és megtanó erői ígér. Mcgszületett a
kis J ézus, J ózse( és Mária gye rmeke ; tel·meszetes em.
beri gondok és ·örömök között élő szülőpá rnak dni.ga
gyermeke s ez a JézUS, ahogy növekedik, egyre nyil.
vánvalóbban adja bizonyságát a nn ak, hogy az ő embersége, - igyekezete, küzdelme, sok fájdalma és ke·
vés ö röme, nagy-nagy szeretete és még nagyobb áldozata révén megvalósu! a tiszta, igaz és szeretetreméltó
emberségben kiteljesedö élet. S ha ez a tiszta, igaz és
s1.eretetben kiteljesedő emberi élet szivós munkával
az egész embel"iség jellemző tulajdonsflg:ívá válik, akkOI· beteljesedik ól karácsonyi evangélium nagy reaJitá- '
sa: val6ban .,Megtartó·' született .
A mai tudomány a holdkőzetekböl, azoknak alapos
vizsgálut<iból következtet a Hold keletkezésére és sok
más olyan körillményre, amely földünk kisérő bolygó·
jával kapcsolatosan felvetődő probléma. Következtet
tehát valami alapvetően fontOSI"<I, vagy legalflbb is arra, amit fontosnak tart.
Ka rácsony ünnepén bizonyosan jelen van mindanynyiunk lelkében valamennyi öröm, jó érlés, türelem.
békesség és szeretet, s ezekböl mí magunk is visszakövetkeztethetünk egy teljesebb, egy nagyobb, egyaldot·
tabb szeretetre, ar ra amelyet Jézus hordozott, s ame·
Iyet megtartó erőnek nevez az evangélista. A visszakö·
vetkeztetésnek ezt a szellemi múveletét el kell végeznünk, kedves Testvéreim, mégpedig a lélek csendes·
ségében, jó akarattal, s természetesen őszintén. Megcse·
lekedvén ezt, látni fogjuk, hogy a karácsony üzenetén
nek fényében mái· nem a magunk egyéni élete a legfontosabb dolog a világon, - fontos minden embernek
az élete, az öröme, a békéje, a kenyere, a hajléka, mert
a szeretet egymás testvéreivé avat bennünket -. felfokozza felelősségünket gyermekeink, jó szüleink, test·
véreink, atyafia in k iránt: az árvák, az ele~ettek. a n~l
kü lözők iran!: a háboru pusztító rémeitol szeO\'edok
iránt.
.
És karácsony öröme, bensöségessé1;!e _é~ .~eghi tts~ge
magában hordozza, hitünk és meggyozodesu.':lk. sz~rmt.
a megszentelődésnek sz."Í.ndékát is. Az cgyutl.~madko
zúsban és az urvacsora szent jegyeinek egyutt való
vételében követke'~ik ez be, ott ahol nem egymagunkban vagyunl~ , hanem együtt embertársainkkal, hogy
hitünk Istenben tovább el·6södjék s szolgálatunkban
még öntudatosabban szolgáljunk, ki-ki a maga helyén.
Adjon a gondviselésnek és a szeretetn,:,k .. Istene
mindanny iunknak áldott és békés kan~csonyl unnepe·
ket!
Bencze Ma rion
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Zsinati

főtanáesi

Lapunk múlt slljmúban röviden már megemlékeztünk október 31-én tartott zsinati ülésilnJtön történt
választásokról. A zsi nat kegyelettel cmlékezeu mcg a
mújusi ülés óta elha lt tagokról: Boro~ Ar_o~ pailist:
viselési joggal felruházott volt hódmczQv<lsilrhelYI

énekvezér tanítóról, aki 65 éves ~orában halt el, vala:
m int dr. Orbán B6dog egyházI tanácsos. budapesti
presbiterröl, aki fiatalon hagyta itt csaUIdját és mindannyiunkat.
. .
A zsinat örömmel vette tudomásul, hogy a mÚJusI

zsinaton megalkolott és jóváhagyásra felterjesztell három egyházi törvényünket, Miklós I ml"c államtitkár, az
Allami Egyh úzügy i H ivatal elnö,ke meger6s~t~.tle.
o.
A zsinat a következő választusokat eszköwlte: puspök: dr. Ferencz J óz.sef, főgondpok: Bartó~ Béla, (15jegyző: Bajor János, az ÁlIando Vegyes Bizottság elnöke, egyben (őgondnokhelyettes : dr. _Gyarn.tathy
László, közügyigazgató: Hu szti János, eloadó-tltkár:
Bencze Márton, pénztáros : dr. Mátétfy Géza, számvevő: Józan György, jogtanácsos: dr, Kozma Jenő, a
Teológiai Intézet igazgatója: Györfi Ist ván, könyvtaros-levéltáros: Szász János.
A zsinat a következő hat évre megválaszlott 12 egyházi tanácsost : dr. Antal Ferencné, Ai-kosi Dezső, dr.
Egyed Miklós, dr. Kalotai Tibor, dr. Kiss f::va, Nagy
Sándor, dr. Nyiredy Szabolcs, OTbán Gyula, Palatka
József dr. Szén Ernő, dr. Tiboldi Tibor és Vadady Albertné személyeiben. Az Egyházi Képviselő Tanács tagjai - a hivatali állásuknál fogva tagokon kívül - ,
ugyancsak hat évre: dr. Bartalis Akos, dr. Egyed Miklós, Gothard Zsigmond, dr. Kalolai Tibor, K~dár Gyula, dr. Menyhdrt Dénes, Nagy Sándor, dr. NYlredy Szabolcs, Palalka J ózsef, dr. Szén Ernő, Vadady Albertné,
dr. Vernes Gyula. - A Vegyes Bizotság tagjai: dr. Antal Ferencné, dr. Erdős Mihály, dr. Jakab Dezső, dr.
Karamán Ferenc, dr, Kiss Józsefné, Orbán Gyula, Sepsi Jánosné, dr. Tiboldi Tibor. Az egyházi tanácsosok, a
Képviselő Tanács és a Vegyes Bizottság tagjai között
vidéki gyiilekezeteink képviselői is helyet foglalnak,
munkájukra a jövőben fokozott mértékben számítunk.
A zsinat tagjainak a véleménye csak a főjegyzö választásánál oszlotl meg, a többi tisztségre egyhangú
volt a választás. A szavazás alkalmával a zsinat tagjainak több, mint 70 0/ 0-a élt szavazati jogával. Betegség, külföldi utazás és más irányú elfoglaltság miaU
kimentette magát a tagok 23%-a.
Kimentésüket kérték Főtisztelendő Pethő István ny,
püspöki helynök, dr. Imreh Dénes tb. f6gondnok, Gyárfi István n y. lelkész, teológiai tanár, dr. Remetei Filep
Ferenc, dr. Cdlffy Zoltan egyházi tanácsosok, dr. Kozma ~enő jogtanácsos, Kádár Istvan hódmezővásárhelyi
és BökH János füzesgyarmati gondnok és mások.
A választás ideje alatt a korelnöki tisztet Sütő Nagy
László afia örökös egyházi tanácsos és Bajor János lel-

üléseink

kés~ I Ö.! IÖt~ék be. Sütő Nagy Lászlót a 7,sinat eddigi
érdemel eh~meréseként tb. képviselő tanácsosnak vá-

lasztotta meg. Miut{m a templomoz.ás után a zsinat a
lemplo'!'ban folyta tta ülését, Nagy Sándor, a szav~zat.
s':,e~ö blzottsá.~ elnöke tette meg jelentését. Sütö Nagy
Las,dó kOl"elnok [elhívta a megválasztott püspököt dr
Ferenc~ Jó~efet , és a fógondnokot Bartók Bélát a;'
egyháZI esku letételére. Az eskü letétele után a püspök
letérdelt és apalástos lelkés7.ek egy-egy bibliai igével
relszenteJté.~. ~ korelnök üdvözlelét a püspök és a f,,gondnok koszonte meg, majd sor került a többi tisztségv iselő esküléteié re.
A zsinati ülést Huszti János új közügyigazgató imája
és a Himnusz eléneklésével ért véget. Ezt követően a
zsinat tagjai és budapesti és vidéki híveink k ö~üI
mintegy hetvenen közös ebéden vettek részt, melycn a
megvá lasztott egyházi vezetőket dr. Nyiredy Szabolcs a
Brassai serleggel, Vadady Albertné, dr. Vernes Gyula
Színte László és Tótfalvi Sándor kÖs7.öntötték.
'
1971. november 22-én, budapesti templomunkban
folytatódott a zsinat ülése. Ezen BajoT János fójegy7.ó
bejelentette, hogy dr. F erencz József püspök és BartÓk
Béla főgondnok a magyar alkotmányra esküt tettek,
s ezzel őket hivatalukba beiktatta. A zsinati ülést
Bartók Béla fógondnok nyitotta
majd a meb'Választott püspök ismertette
fontosabb feladatait. Beszédét lapunkban
Az üdvözlések sorát az
képviseletében
Huszti János közügyigazgató
mog.
MIKLOS IMRE ÁLLAMTITKÁR, AZ ÁLLAMI EGY·
HÁZüG YI JflVATAL E LNÖKE FELSZOLALASA :
Tiszt elt Zsina ti Fiitanács!
Tisztelettel köszöntöm a Magyarországi Unitárius
Egyház Zsinati Fótanácsát, annak alkotó tagjait, és
rajtuk keresztül minden becsületes, hazáját szerető,
unitárius papot és hivót.
A Zsinati Főtanács mai ülésének keretében foglalják el
tisztségüket dr, Ferencz József püspök úr és Bartók
Béla főgondnok ú r, Ezt az ünn epélyes alka lmat elsősor
ban arra szeretném felhasználni, hogy ezúttal is kifejezésre juttassam államunk bizalmát a Magyarországi
Unitál'ius Egyház ma beiktatott vezető tisztviselöi
il"ánt.
Elsőrenden Ferencz József püspök u rat köszöntöm,
akinek é letét és eddigi tevékenységét az Unitárius Egyház épp olyan jól ismeri, mint a társadalom. Tiszteljük és becsüljük P üspök Or őszinte, egyértel ,?l1 g?~
dolkodását és egyházpolitikai tevékenységél. TisztelJuk
és becsüljük mélységes humanizmusát, az emberiség,
közte magyar népUnk ügyéért készség;s aktivi.tását.
Oszinte elismeréssel tekintünk sokoldalu felkészültségére. Meggyőződésem, hogy mindez ~ gazdag egyházvezet6i tapasztalata új minőségében IS hasznos lesz államunknak és egyházuknak egyaránt.
. .. .
Bartók Béla fógondnok úr me~álas,ztá~hoz IS orömmel adtuk hozzájárulásunkat, s ugy ItélJuk meg, hogy
főgondnokká történő megválasztásával. az Unitárius
E"vház vezetése megerősödött és a JÖVŐ bonyolult
feladatait még eredményesebben tudják megoldani. Bízom abban, hogy Püspök Or és Főg~:mdn.ok
igaz baráti együttml1ködése a Magya rors7.ágl. Umtáflu~
Egyházban magas színvonalú vezetést ..fog Itimunkáim
és folytatása lesz annak, amit az el~vulhetetlen .. ér~e
meket szerzett kiváló barátunk, R. Filep Imre puspok:
helyettes úr elkezdett. Ez nemcsak a Magyarországi
Unitárius Egyház egészének hasznát, hanem áll amun~
és az Unitárius Egyház közötti jóviszonynak további
cl'ősödését is elő fogja segíteni.

.ol'

Dr. Ferencz József püspök eskütétele október

,H-élI, és Bartók Béla fógondnok

•

Tisztelt Z s ina ti Főtanács !
Az elmúlt évek az t mutMják, hogy a Magyarországi
Unitárius Egyház ls megtlllálta a ~elyét társada lmi
rendszerünkben. Jó keret volt az egyuttml1ködéshez az
állam és az Unitárius Egyház között 1948-ban lét rejött
Megálla podá!'. Nem véletlen, hogy a !'7.oclallsta álla-

m un k kal kötöu egyezmények Illáfr(lsánál az Unitárius
Egyház az elsők kÖ7.ött volt. Ma má r bebizonyosodott,
hogy e dönt(isi!k történelmileg helyes voll, e gy.hf7..uk
és népünk javát szolgálta. Az állam és az Un~t"nus
Egyház közötti hal·monlkus politikai viszony klalakftása és megerősödése elkép:r.~lheteUen ~~tt volna e
- meJ;illlapodjs megkötése nélkul. Ez ~ dontés a Magyarorstiigi Un itári us Egyház haladó torténelml_hagyo- rT)ánya)ra épű lt; an nak egyenes (OIYtat~sa volt; A Magya rq-\,szá{l.i Un itárius Egyház c~k s~lmszeruségéb;en
kicsi. J elentOs mondanivalója volt a tört~~elem s.oran,
van ma is. és bizom abban, hogy lesz a JövOben IS.
Mi azon il véleményen vagyunk, hogy bár k~lönbö7.ö
ideológiai alapokró l kiindulva. de a.y. emberi. tá r~
dalom élete. fejlödése érdekében mLn~..~azal, mm.d
nemzetközi összefüggésben igen sok kozos mon~anL.
valónk van. Minden szó an ny it ér, amennyi tett kovetl.
A szavak CS tettek értékét nem az s?.abja meg, hogy
nagy egyhliz, -vagy kis egyház mondja, hanem ho.gy az
emberi haladásért a szocialista társadalomért kImondott szavak és cselekedetek milyen őszinték és eredményesek. SzocialIs ta {lllamunk lényegéből. és elveiből
fakad, hogy biztosítjuk II kis és nagy egyhazak egyen"jogúságát. A szocialista társadalomban mncs helYI! és
lehetősége a kis egyháza"\( és felekezetek diszkriml.nációján ak. Ezzel az e lvi mugat artásunkkal szorosan oszszefilggött, an nak logikus követke7.m ~nye vo lt, hogy
1968-ban tudo másul vettüJI és hozzájárult un k a h hoz,
hogy megala kuljon az önálló Ma gyarországi Un itá rius
Egyház. Ez helyes és term~szetes l~pés volt: .H ~IYt::sel
Wk és jóváhngytuk önállósilgukat kImondó UJ tor veny alkotás ukat is.
Tiszteli Zsina ti .'Öta mi es !
Tisztelt I' üs pök Úr ! Fögondllok Úr !
Befejezésül s7.eretnék köszönetet mondani azért. hogy
meghivlak a Zsinati Főtanács mai ünnepi ülésére es
lehetővé tették számomra, hogy felszólaljak. P üspök
Úrnak, Főgondnok Úrnak, és a ma. megváhszlott
többi tisztségviselönek is, munkatársaim és a magam nevében őszinte jókívánságaimat szeretnem
lolmacsolni. Kivánom valamennyiüknek, hogy jó
erőbe n és egészségben munk álkodjanak szere tett n épünk és az egész emberiség érdekében. Bízom abban,
hogy m iként az e lmúlt évtizedek során , úgy a jövőben
is eredményesen tudjuk közösen m u nkáln i a szocialist a
állam és az Unittirius Egyh Iiz jóviszonyát, amelynek
eredményét egész I:\rsadalmunk, a hivő es nem hivő
á llam polgárok együtt fogják élvezni.

A magyaror szági evangéliumi egyházak _ a református, az evangélikus, az OI·thodox , a baptista é~ a
me thodista egyh azak - üdvözletét D. K ál dy ZoJtan ilZ
evan gélikus egyház püspök·elnöke. a z Ök umenikus TanlÍcs Hlelnöke tol m ác~olta. Kedves és közvetlen szavakk a l hangsúlyozta azt, hogy jó voll a ka pcsolat il
múltban a református és az evangéliku s valam int az
un itál'ius egyház között köszönte a püspöki megnyilatko~.ás hangjá t, és örvend annak. hogy a béke ügyének a ~zolgálatában az u n i táriu~ egyház is m unkálkodik. A római katolikus egyház _ el sőrendűe n az
esztergomI egyh ázmegye apos toli kormanyzójanak
Kisber k Im l"C püspöknek a köszönt ését és áldáskivánásá t dr. Sem p tell 1..úszló budapesti általános érs""i
hel;vtartó tOl mác50~la . Rl'imutatott an·a, hogy az unitá n us egyház a multban is a haladás ügyének a swlgálatá ban állott, s e munkája rendjén sohasem feledkezett meg a vallási türelem nemes eszméjéről.
A kül földi unitárlusok képViseletében két üdvözlet
h angzoh el. Dr. Maller János kanadai egyet emi professzor ma gyar nyelven köszöntötte a megválasztolta_
Im t az Internalional ASIloclation for Religious Frccdom , va la m int különÖSképpen az Egyesült Államok és
Ka nada unitárius és univerzálista egyházai képviseletében. Dr. Kafka Dusán. u csehszlovákiai unitfllius
egyház moderátora, prágai lelkész p alástosan jelent
meg és t olmficsolta suját egyháza: valamint a es~h 
szlovák huszi!..1 ~gyház prágat püspökéne k d r. K upka
J ózsefnek jó k!vánságait ls.

A 7..sinaU ülésen 11 relszólulókon kiv ül még a köve1!lezók képviselték a hazai tes ivéregyházaka t: dr.
};sze T<lmás l"CfOL"m!.tus íőgondnok, történetíró, Palotay Sándor, a Szabadegyhfizak Tanácsának elnöke,
Laczkovszkl J ános, a baptista egyház elnöke, Hecker
Adiom, a melodi~ta egyhúz superinl.endense, dr. Dér
István orsziJgos főrabbI. dr. Bucsay Mi hály és dr. Bajusz F~renc református ukadémiai dékán és pr~kán,
d ... Gr06 Gyula , evangélikus akadémiai -p rodékán. d r.
T imkó Imre lrutollkus hi ~tudományi ak adémiai dékán, dr. P ákozdy 1... .'1szló Márton a Theológiai Szemle
rÓIW.erk~liztője,l\l;im yossi Zoltán, az Ok umenikus Tanács fŐliIkárhelyettC5e, Csontos Géza, a szabad keresztény gyülekezetek budapesti gondnoka.
Miklós Imre államtitkár kfséretében részt vett. a zsinat üléséT! Straub István föosztályvezetóhelyet tes is.
Szamos külfö ldi és belföldi személyiség táv iratban ,
levélben !ttloszöntötte egyh(lzunk új vezetőit, akik részben más irányú elfoglaltság, kü!töldl ú·t, vagy betegség miatt nem t ud tak megjelen n i, dr. Bart Ila Tibor
J·eformá tus püspök, 7.sinati elnök, dr. Zs ebők Zoltán
zsinati világi elnök, dr . Ot til/k Ernő evangélikus püspök, K isbe r k Imre eszte rgo mi a postoli kormanyz6,
székesfehérvári katolik us püspök, dr. B er k i Feriz, az
orthod ox egyház ad m inisztrátora , dr. Kódár Imre: ,·eformá tus rőgon d nok, dr. Seifert Géza, a Magyaror szági Izraeli ták Országos Képvisele tének elnöke, dr.
Salgó László, budap esti főrabbi , dr. Beresztóezl/
Mik lós prépost, az Qrszúggyúlés alelnöke, d r, H or vát h
Richard fősze rkesztő, az Elnöki Taná cs tagja, d r. V aTkonyi Im re, kanon ok, a z Actio catholica igazgatója
és soka n mások.
A k iilföldröl érkezett Ud vözlések közül megemlitjük, dr. Dana MeLean Greeley, az International Association fOl· Religious F reedom elnöke, dr. Dalber!
Péter svájci p rofcsS"lO r , volt elnök, dr. Kielty Jo f-, n
a lel nök. az IARF titkársága és Mrs. B. v an Gennep
igazgatónő, valamint az egykori budapesti lelkésL és
egyházi eln ök a jelenleg Ameriká ban élő dr. SzentI ványi Sándor, végül dr. Tóth Károlynak a Keresztény
Békekonferen cia főtitkárá n ak meleg hangú köszöntését.
A Románia Szocialista Köztá rsaságban élő magyar
unitánusok n evéb en dr. Ki n Elek p üspök és dr. BarabásSJI László rőgond nok kül dött üdvözletet. Kifejezte üdvözle tét a kolozs vári Egyetemi fokú P rotestáns TheoI6giai Inté".let - ah ol püsp ökünk egyko ron
ta n ul mán yait megkezd eUe -, valami nt az intézet lö!)b
jelenleg i professzOl'a.
A ha zai un itá riusok irállbeli jó klvánságai közül
megemlitj ü k Pethó István főt iszte lend ő úr, dr. Imreh
Dénes tb. fögond n ok, Györfi Istvá n teol ógiai intézeti
igazgató és m ások köszön tését.
A zsina t ül ésén jelen voltak özv. dr. Csiki Gáborné
és özv. R. Filep Imréné fő ti sztelen dő asszonyok is.
A zsina t ü nnepé lYel:lségét n agyban emelte Katona
Lajos, az Operaház tagja, Erse k Ma r ia kamagy kíséretében előadott énekszáma.
A K épviselő Tánács a beiktaló vendégei és a z egy.
házi tanácsosok tisz teletére fogadá st'!iC!otí a gyülekezeti teremben a hol a vendégek n evében Sza mo$közi
Is tva n reform6tus p üspök köszön te meg a vendéglátást és a gyülekezet asszonyainak a fáradozásá t.
(Krónikás)
•

DR. JUSS ELEK ROl\IAN IAJ U N ITAalUS P VSPÖK

E LII UN V'I'.
L.1 1lzá rt a utá n kutJtuk a sZOlllorli hiri, hogy dr. Kiss
Elek piiSI,ök t 971 . dece mb('r 7- cn életének 84. évében
e lh unyt . T em clése szomba ton. d ..-eember ll -en volt Kolozsvárt , Ilagy resz,·ét mellett .
A rom á nia i un itá rlu$ok gyászá ba n öszlnle ufvvel
oszlozunk.
UNITAlUUS Surr 8
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Az unitárius egyház feladatai
1o' E K
TO RTEN I-: I. MI "LOZI\lf:N
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, zéz esztendőve l ezelőtt, a mai marosvflsá rh elyi
. feS)~ ius vártemplomban országgyüll:St t.artott.a~ Erle orm,n.d .. Ezen a gylih'!scn nl<.'I1.crösllették aharom
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a ha l'madik, Ez az orszaggyulésl határozat vete e~!1leg
az alapját anna k, hogy a biblia szabad. ~rtelm7.zo1 és
a más nézetet vallókkal s7..emben tunusl tott turelem

Dr. FerCllCZ Józse! püspök beszédét mondja

hivei egyházba tömörüljenek és késóbb fel vegyék az
unitár ius nevet. Az újitó moz~alom élén a kolozsvári
varga fi a, Dávid Ferenc állottt. Mögötte új társad al mi
erők vonultak fel: a céhbeli polgárok, a városi szegénység, a jobbágy vagy szabadpm'aszt tömegek."
Az akkor önálló erdélyi fejedelemség földjén akkor
alakul ki a négy vallásnak: a katolikusnak, a lutheránusnak, a kálvinis tánaJk és az uni táriusnak az egymás
menett élése. tA. görög-keleti orhodox hitet valló románok vallásszaba'jságát ezek nz országgyűlések nem
rendezték, mert az akkori kor feudális viszonyai köI.ötl, m: országgyUiésben cs..1k a magyar, székely és
szász nemzetek képviselői [oglalt.ak helyet.
. A magyar unitárius egyház tanításai hamar átterJedt~k a~. ak;!or török hódoltság alat t álló magyarorSl...-\.gl tcruletekre. Gyula, Makó, Hódmezővásárhely volt~k ,a fontosab? állomások. A krónikák feljegyzése
sze~m.t anna~ IS ma van négyszáz esztendeje, hogy
C ~dnll~S ~llePte a Duna vizét és az egykori Pannónia
ICluleltm IS rendre alakulnak meg a z unitárius gyülekczetek.
Dávid Ferenc
I . mártírh,\l:'lla után, már t 579-ben,
., h6d01L<;ági
unitáriusai, u temesvári prédiJtátor
a~, Ismert
az irodalomtörténet sokat vitatott
.. lakja,
,alföWi unitárius püspököt
C::ca dunántúli uniturizmus
került az alföldivel
,pécs a magyar uni-

'?:',

,

,

,

PÍ!<:si ir~alom kistükre C. tava ty megjelent tanuIm ny 5~er1.óle, Ti1skés Tibor, a magyar irodalomtörté_
net e~Ylk {eladataként jelöli meg az 1588. évi péClli dispu~.a .kiadás.át. Ma nem tudjuk, hogy a dunántúli unit:'lIIU50k lllJlyen egyházszervezet! keretben élték éJe:

fo \lNnAaIVS eb.E T

Hlket. A rcío rmátus egy.háztörténészek és a, iroda.lomtudomöny világi müvelői egyre több adatot tárnak fel
ebből a soká ig alig ismert múltból. Az I rodalomtörténeti Köl!:leményekben most ke r ült ki nyomdából Egri
Lukács egl·i unitárius lelkészröl, Dávid egyik kortársarói írt t.1nulmány. A református egyház ál t.al pár évvel ezelőtt meginditott Studia et Acta IEcclesiactica sorozat mindkét kötele számos, eddig ismeretlen adatt.al
ga,dagftotta XVL század l tÖI·ténelmÜnkrc vonatkozó
ismereteinket. A török kiüzése után a Habsburgok
által meginditott ellenreformáció lassan elnépteleniti a
dunántúli unitárius gyülekezeteket. A pécsi jezsuiták
Annalesei örökitik meg azt, hogya XVIII. század vége
felé léritetlék vissza az ut olsó dunántúli unitáriust. Az
újabb relonnátus forráskut.atá sok pedig fényt sugároznak a du n á ntúli unitarizmus elterjedésére vonatko,óan.
,
A XIX. század második felében, a z 1867, évi k.iegyezést követő esztendőkben számos erdélyi unitarius
kerül Budapestre és más magyarOl·S'tágl városokba.
Körükben si'..ázlsét évvel ezelőtt, 1869. júniusában a
reformá tusok szeretettel átengedett tanácstermében
Ferencz J ózsef akkor kolozsvári lelkész és teológiai
tanár, a Ikésőbb i püspök, boldogult nagyapám, tartja
h:örukben az első istentiszteletet. Később, mai templomun k felépüléséig, a lutheránusok Deák téri t.anácsterme fogadja be atyafiságos szeretettel az önálló élete~ ke reső budapesti unitárius szórvány t.
Az első világháborút megelőző években a mai Magyarország unitárius gyülekezeteibő! alakul meg az
egyház Duna-Tiszamenti esperessége. Az első világháború után mivel az erdélyi unitárius püspök és
Képviselő Ta nács már nem tud közvetlen irányítást
gyakorol ni e terület unitáriusai felett, ezért az e~pe
resség fölé Igazgató Tanácsol szervewek, '."'-.ely ~o~n
Miklós püspöki vikárius elnöklete alatt épIt! mal onnáUó egyházi <!lelünk első ,kereteit.
,A második világháború alalt a Duna-Tiszamenti unitáriusok rövid időre ismét Kolo7.svár fennhatósága alá
kel·ülnek. Az 1945-ben bekövetkezett történelmi és társadalmi változások irányt mutattak a mi számunkra is.
A magyarországi uTÚtáriusok közgyűlése 1948-b;an az
elsők között köti meg egyezményét a magyar aUammal mely ma is biztos alapja megértő együttműkö
désÜnkne.lf.. 1949-ben a román kormány megerősíti az
erdélyi unitáriusok új Szervezeti Szabályzatát, melyben rólunk Duna-Tisza menti unitáriusokról már nem
tö rténik e~lítés. A kolozsvári Főtanács írásban értes{t~
a budapesti egyházi központot, hogy mindenne.'!lu
~zervezeti kapcsolatot velünk megszüntet. Azó~ .~l~.uk
önálló egyházi életünket, az egYCZf!1ény .keretel kozoU.
Előbb önálló nyugdíjtanácsunkat Ismen .~l ~ ~agyar
állnm I,épviseletében az Allami Egyházugyl Hivatal,
majd 1968 augusztusában nz evangélikusok sz.~re!ett~l
átengedett Deák téri templom.ában ~z EgyhAzugyi H ~
vatal nl<!kori elnöke és a hau u testveregyhálak. képvI:
selői jelenlétében mondjuk ki az önálló. Ma~arországl
Unitárius Egyház megalakulását. E zsana~1 határoza:
tunkat követőe n kel'ül sor a régi egyhá}l. Sze.~vezetl
Törvények átdolgozására. A kereteket szuklteUuk ~k
kor amikor a hármas tagozódas helyett csak k.~ttore
építettük fel a külső [alalk<l;t. A: gyülekezetek kozve~
lenűl t.artoznak _ esperesseg kimaradásával - a. ZSI:
nati Főtanács és annak végrehajtó szerve, a KépvIselo
Tanács [elügyelete alá.
E munka egyik mozgató motol'Ja, szellemi vezető
je az 1970. deeember 16-án v{u·atl'.lnul e~hunyt R.
Filep Imra h. püspökünk volt. T~~glkus hlr~le.nség
gel bekövetkezett halála után kerult sor e~ !del május 23-i zsinati főtanácsunkra, "'.Lelr. megerosltelte az
átdolgozott demokratizált egyháZI tol"Vényeket, melyeket az A\1~mi Egyházügyi Hivat.al elnöke 197 1. október 21-1 leiratával megerősített. Ezt követően tartotluk meg október 31-én zsinati föt.anácsunkat, mely
megválasztotla egyházunk legfőbb tlsztségviselöit. A
puspöki tisztség feladatát rám. a lögondnokit Bartók
tBelár8 bizta.
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Ez allkulomtnal is hangsulyozni swrclnén k azonban
aZl, hogy u történelmi mult, n közös sor.ármazás, a hit·
elvek azonossága ma is összu\{öt lélekben a Románia
Szocialista KiY<:társaságba n élő magyar unitáriusokkal,
és azokkal il magyar unitáriusokkal, akik szerteszét a
nagyvilágban élnek, akikre mint idősebb testvérekre
tisztelettel tekintünk és szellemi kincseikből ma is táp·
IMkozunk. f.:nekeskönyvüket használjuk. Hiveink idő
sebb nemzedéke az egykori erdélyi unitárius iskolákban nevelkedett. Egyházi kiadványaikat örömmel olvass uk, hiszen ők is és mi is önállóan, de azonos szocialista társadalmi viszonyok között éljük egyházi éleIilnket, abban a világban, mely a prágai üzenet szavai
szerint "békére és igazságra vágyik".
E történelmi áttekintésre szi.lkség volt ahhoz, hogy
megél·tsük, a mai beiklató ünnepélyi.lnkön e szek!oglalónak is tekinthető, programot adni akaró elmélkedésben egyházunk feladata it a ma és a holnap számára
hogyan haMrozzuk meg.
A G YVL EKEZETl!:pIT& ÚTJA
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Az unitarius egyháznak Magyarországon nincsen sok
gyUlekezete. Kevés a lelkészek száma és a hivek se·
rege sem nagy. Ennek ellenére ugy érezük, hogy vannak feladataink ugy a belső egyházi építés, mint egyéb
vonabkozásban is. A belső feladatokról röviden csak
annyit, hogy a murukát egy· két ember egyedül nem
végezheti el. Szükségünk van munkatársaink, a lelké·
szek, a gondonokok és a presbiterek támogatására. Örvendünk annak, hogya gyűlekeztvezetők körében állandóan gyarapsúk a szorgalmas Márták és az áldo·
zatos Máriák serege, akiknek képviselői ma már legfelsőbb egyházi testületeinkben is he lyet foglalnak.
Úgy hisszük, hogy ez így van rendjén, amikor a társadalomban elértük a nőknek a férfiakkal való egyen·
jogúsítását.
Az apostol szavaival fordulunk .híveinkhez és kérjUk öket, "hogy igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békességnek kötelékében" (Etézusi levél IV. 3.).
Az a feladat, melyet a zsinat bizalma reám ruházott,
csak a primu s inter paresé. Ezel't arra kérem híveinket, hogy törekedjetek arra, hogy "ne legyenek köztetek szakadások" (L Korinthusi levél L lO.). Úgy járjunk el minden dolgainkban, ahogyan !Pál is tanította
Kolosséban élö híveit, "elszenvedvén egymást és megbocsátvtn kölcsönösen egymásnak" (Kol. lll. 13.).
EGYHÁZ

ts

ÁLLAM

Örömmel és megelégedéssel állapithatom meg, hogy
egyházunk és a magyar állam közötti kapcsolat j6. Az
egyezmény szellemét az élet tölti ki tartalommal. Köszönjük azt az anyagi támogatást, melyet népünk kor.
mánya államsegély formájában juttat egyházunknak.
:A leJ.~észek kongruájának összegén túlmenően igen
Jelentos az a segítség, amit a társadalombiztosításban
val6 részvételiik jelent. Állami hatóságaiTlIk megér tés.
sel fogadták a'tt.a n:ás egyh~'Z3knál ls szaporod6 gyal,orlatot, hogy kiS lelekszámu gyülekezeteink lelkészei
yilági pályá~n ~ szolgálatot vállalnak. Ett a gyakorlatot
Jónak, ép~toneK .~.rto~. A~i megismeri a mindennapi
élet gondjait és orömelt, aki közvetlenül is részese népünk jobb jövőt építő, termelő munkájának, az vasárnap és más egyházi szolgálatai rendjén is jobban
eligazodi.k a jövő építésének útjain,
oAz az ~j társ.adalmi rend, a szocializmus, melyben
ma. már több mlfl~ negyedszázada éli.lnk, nem volt eszmelleg Idegen szamunkra. Főuraink csak akkor voltak, amikor az unitáriussá lett János Zsigmond erdély! f<;-Jedelem és választott magyar király uralkodott.
KoraI halála ~tán sorra elhagyták egyházunkat. A történelem rendjén falusi földművelő székely emberek és
haladó gondolkodású kisbirtokos nemesek irányitották
egyházunk életét. A mi Iskoliiink a szá?..adok rendjén
sorra termeltek kl a falusi szülők gyermekei közül a
megújuló értelmiségiek gyermekeit, akik. k öz ül nem
egy a magyar tudomány és kÖ7.&on dolkodás dísze lett
Berde M?= ne\'e je~z! az áldozatkészségét s a nép
gyermekem való segítes szúnd6k;'at; Brassai Sámuel az
utolsó erdélyi polihisztor; a néprajz korai munká~ a
r6n~esl rangját nem hof'dozó Orbán Balb.s ; a tár~-

dulmi

~formo~

hm-cosa, Bölöni Farkas Sándor; a balladagyUJtő Knz.a János és társam, azok az öseink,
akikre ma is büszkék vagyunk. Kevescn tudják hogy
a MagYal· Tudományos Akadémia által évente az' erdő
gazdas~g területén .k!~dot~ Kál,,~"lo~ ! Be<l.ő Albert nevét
viselő Jutalom és kltuntetés mogött egy szerény unitárius ember munkájának a megbecsi.llése áll A kortárs·
Irók közüt a hivel,:k .sorába lépett Sánta· Ferenc Pá~
évveL ezelőtt a nYllvanosság előtt, a sajtó hasábjain
vallona meg, hogya kOlozsvári kollégium tanárai nevelték lelikébe a haladás szellemét.
Mi sohasem voltunk ~.llamegyház. Igyekeztünk a nép
egyháza hmnl, ma a tobbl hazai egyházzal egyútt a
népért d olgozó egyhá??k közé számítjuk magunkat.
Ezér~ kezdettől fogva tamogalni tudtuk és támogat juk
u Hazafias Népfront programja alapján épülő és szépülő társadalmi fejlödésünket. Ma nem azt kell ke.
.
embert elválaszt.hatná a nem valhanem azt, ami összeköti. E téren
probléma és feladat van, ahol
A szocializmus épitését vállaljuk és abban erönkhöz
merten részt veszünk. E hazában akarjuk eini életünket, gondja! a ml gondjaink, örömei a mi örömeink is.
lA. béke i.lgyének a szolgálatában egyek vagyunk
azokkal, akik e munkát irányítják. H a segitségünkre
számítanak, szívesen ott vagyunk törekvéseik mellett.
KÖZÖS DOLGAI NK

A belső hazai feladatpk, hogy csak néhányat említsek, sem idegenek számunkra és a ml gondjaink is. A
nép jólétének a szolgálata közös feladat. Mi ls örvendünk anna k, ha javul az egészségügyi ellátás, narcolunk az alkoholizmus és minden olyan törekvés ellen,
mely károsan befolyásolja népünk, és elsősorban ifjú·
ság unk életét. Örvendünk annak, hogy itthon nem kell
küzdenünk a nyugaton elterjedt !kábítószerek mértéktelen használata ellen. A családtervezés kérdésében
egyetél"tünk it haza nagyobb részének elgondolásával,
es ha szabad így kifejeznem magam, teológiai taní"tás~iinkban scm vagyunk e téren retrográdok. Falusi
gyülekezeteink tagjai közül sokan élen jártak a társas
gaz.dálkodás bevezetésében, ma is sokan vannak köztük, alkik e munkában vezető s7.erepet vállalnak.
Tudjuk azt, hogy országunk felszabadulását, L!j úton
való elindulását elsősorban a szovjet nép liai hősi áldo·
zatvállalásának köszönhette. Ezért tisztelettel őrizzük a
hazánk földjén elesett hősök emlékezetét. Az a folyton
megismétlődő segítség, melyet népünk a szocializmus
építésének útján előttünk járó nagyobb testvértől kapott és kap, ma is biztosítéka fejlődésünknek és a béke
áldásainak.
AZ ÖK U Mt NIKUS ÚTON

Örvendünk annak, hogy annak ellenére, hogy hitbeli
álJáspontunk miatt nem vagyunk tagjai a Magyarországi Evangéliumi Egyházak Ökumenikus Tanácsának,
mint megIigyelők már több alkalommal részt vehettünk a keresztény békekonferencia különböző nagygyülésein. El. a mozgalom a helyes középuton jár, mert
valóban azokkal a kérdésekkel logla}kozik, melyek az
egyház és a beke központi feladatai. " Ez u felelőss.égre
szólító hívás _ mondja a Prágában csak nemrégIben
t.artott világgyülés üzenete _ minden keresztényhez
szól tekintet nélkül a közöttük esetleg meglevő különbségekre és függetlenül attól, hogy milyen politikai
és társadalmi rendszerben, mely országban és mely
fÖldrés?en élnek."
J!:rdekl6déssel figyeljük uz Egyház..1Ik Világtanácsa
és a Vatikán ökumenikus törekvéseit. E mozgalmak
egyes gyaIésein közvetlenül ls ott volt egyházunk l}"legngyelője --:. mint néhai Filep Imre a vatikáni lt.Smat·
nak éppen a valláss~badság kérdését .t.á~gyalÓ ~!e.sén
_. részben pedig világszervezeti.lnk megfIgyelő! ,utJán.
Sajnáljuk, hogy e mozgalmak e~'es gyűlé~in n,:~
tív megnyilatkozásokra is sor kertil 6 nem orvendunk
annak, runikor a másfajta véleményt az antikommunizmus köntösébe b1Iöztet.lk.
Az egyházi ökumenikus mozgalmak célja· - sze-

\ l' vo!lcményünk szerint ls - cl:SődlCgCSen nC~ a~
~~~ crőltcssc a különféle ámyalatu.. keresztények ,I~cn
ag)' olyan kOnlpromls$Zunl árán történő egynevezore

r'r'::~zlv 'módon
ilHncm
hogy a mai élet kérdéseivel progloglalko:z.zanak és segítsék elő a közös
ilsál

;ll.,

cselckvésrc való mozgósítJl.st.
.
Az International Association for ReliglOus Freedom
_ A vallási szabadság nemzetközi szervezete munkájában _ 1900-ban történt megalakulása óta. r~zt veszünk. Végrehajtó bizottságában más szoclahsta országok _ Románlll é~ Csehsz~ovákia .- egyhá<:.ainak
reprezentánsaival együtt, ml IS képViselve vagyunk.
Tudjuk, hogy e szervezet az elsók között emelte f~l
sUlvát a vietnami nép igazságos harca mellett és kovetelte az imperialista beavatkow csapatok azonnali
kivonását. :elen járt a faji megkülönböztetés elleni küzdelemben éts az amerUwi néger polgárjogi mozgalmak
élvonaláb8.n küzd6 ameriJkal unitárlusok közül egy fiatal amerikai unitárius lelkész, James Reeb mártírhalálát a faji megkülönböztetéi mellett agitáló fehér embertál"llainak brutális támadása okozta. E megnyilatkozások ellen Idehaza, saját munkaterületünkön m i is
mindig felemeljük tiltakozó szavunkat és azonosftjuk
,,'·.C"unkat a ha7.ai egyházak állásfoglalásával.
adni sajátos állás, a helyi konnlkeu rópai földrész
a velük va ló

és nem f~d·;;k· ·';:l~;;;
ra, melyet a negyedik
igy rogalmazott .c."
ténet jelenlegi
ségévé teszi, hogy
világ egyes részein a
nlogatását jelenti, mert szabadság nélkül nincs valódi
béke."
Örvendünk viszont annak, hogya Német Szövetségi
Köztársaságban él6 unitárius és szabadelv11 egyházak
képviselői harcolnak az egyház és az állam különválasztásáért, szót emelnek a kötelez6 egyházi adó állami
hatóságok által történő beszedése ellen.
Kt:RESZTt NYS tG

ts

l\-IAS VILAGVALLÁSOK

f:rdeklődéssel figyeljük a tavaly J apánban

tartott
kyotói vallás- és békekonferencia (World Confer ence
on Religion and Peace) munkáját már csak azért is,
mel'! ez a mozgalom tágítja az ökumenizmusnak a keresztényekre szükített kereteit. Ezen a világgyűlésen
- melyen a szocialista országok egyházai ,közül a
SzovJetunió, Románia és a Német Demokratikus Köztársaság több egyházának a képviselői vettek részt - a
keresztények. együtt tanácskoztak a béke érdekében a
buddhista, sintoista, hindu, zsidó, konfuciánus, mohamedá.n, s!.kh, zoroaszlriánus, és más vallfisi. irányzatok
képviselőivel. E mozgalom is a béke érdekében a leszcrelést, a fejlődést és az emberi jogok biztosítását
tette célkillizéseivé. I rodáját az ENSZ szekház.ával
szcmben álló egy.házi épületben rendezte be, és a hozott határozatokat átnyú jtó képviselőiket fogadta
U Thant, az -ENSZ főtitkára is.
· Orv~n~ünk anak, hogy az ENSZ ereje gyarapodott,
es régi Igazságtalanságot tett jóvá a legutóbbi közgyiilés mindnyájunk által ismert hatá rozatáv~.
•

KAPCSOLATAINK A HAZAI EGYHAZAKHOZ

l Hazánkban sok egyház és felekezet él egymás melb~~· MI örvendünk annak, hogy az egymás me llett élés
· és és éplt6 szándékú. Köszönjük a segítséget, amit
il református és evangélilkus egyházaktÓl ka pt unk
amikor .támogattak abban, hogy teológiai h alJ gatóink
akadémlákon kószüljenek tel a továbbtan ulásra. A re-

e UN1T4R'IJ8 BLBT

formáció századában fcnná lló szembt!n:'il!ás ma már a
múlté, és az idősebb testvérek gyakorlati útmutatásál
es segítségét Ismételten megköszönjük. Baráti segit·
ségüket kérjük a jövóre vonatkoman is.
Jó es egyre erősöd6 a kapcsolatunk a hazai magyar,
szerb és román orthodox egyháuUckal és a baptista és
methodlsta egyházakkal is. Örvendünk annak, hogy a
magyarországi egyházak ökumenikus tanácsának a folyóirata, a 'I1heológiai Szemle megnyitotta hasábjait az
unitárius ~rzök elótt is, és hasonló köszönet illeti a
Reformátusok Lapja és a Békehlrnök szerkesztöit is.
A római katolikus egyház érdemes képviselŐi is részt
vettek emlétkz:sinatunk ünnepségein. Orvendünk annak,
hogy ez a kapcsolat változatlanul fennáll. Emlékezünk
a múltból arra, hogy Erasmus humanista szellemében
gondolkodó gy ulafehérvári kanonokok küldték az akkor még katolikus lelkész Dávid Ferencet a wittenbergi egyetemre továbbtanulásra, ahol kitárulkozott
előtte a szabadabb világ szelleme.
A sokat szenvedet magyarországi zsidóság vezető i vel
a feiszabadulás előtt és után is jó volt a kapcsolatunk.
1946-ban jelen vol tam egyházam képviseletében a Dohány utcai t emplomban a ge ttó felszabad ulásán ak első
évfordulóján tartott gyástistent iszteleten. Az akkor átélt élményeket nem felejtem, és úgy érzem, h ogy m a
a keresztény és nem keresztény felekezeteknek egymás
mellett kell dolgozniuk, mert csak így tudjuk megakadályoznl a fasizmus rémségeinek feltámadását.
ÚJ DIALÓGUS KERES2SE

Mi, vallásos emberek, az un itárius örökség, a tolerancia szellemétől ind íttatva ugy véljÜik, hogy nemcsak
az egyházak között kell dialógust folytatnunk, hanem
szót kell értenünk eLs6s0rban a világ dolgairól a béke
ügyének, a tAroadalmi fejlődés jobb szolgálata érd ekében másképpen gondolkodó, vallásos nézeteket nem
valló testvérein kkel, akikkel a H azafias Nép front céljainak t ámogatásában amugy is egyek vagyunk. Tud juk azonban azt, hogy ennek megé rtése érdekében a
tudat formálása néha nosszú éveket vesz igénybe.
Néhány hét múlva a Pesti Szfnház "Vendégség" címen bemutat egy történelmi témá t feldolgozó darabot,
melyben egyházalapltó mártirpüspökünknek akar egy
erdélyi szocialista ír6, Páskándi Géza emléket állitani.
Az író élt az írói szabadság eszközeivel. Felfogásával
n em minden ben értünk egyet, de örvendünk, hogy az
ilyen kon frontálódás is srolgálja az eszmék tisztázó·
dását. !Tiszteljük az író jó szándékát, de az egyes szereplŐk beálll tásáva l nem érthetün:k egyet, mivel azok
a történelm i igazságna k ellentmondanak.
aEJo"EJEZO GONDOLATOK

Dávid Ferenc tanításai a X VI. száULdból előremu
tattak. Gondolatainak egy része most van megvalós ulóban. Ma már egyakarattal küzdünk azért, hogy ahogyan Ő is h irdette a próféta nyomában ; hogy a kardokbÓl váljanak ekevasak. Dávid Ferenc tanításai számunkra ma is lélek és é let. f::ppen ezért engedtessék
meg, hogy két gond olatával fejez:zem be történelmi
visszapilla ntásból kiinduló, a jöv6be mutató és a jelenben megvalósítandó lejtegetéseimet.
"Szólnom >kellett az Istennek szivességéböl, szólni
akarok addig, amíg az Úristen testemben a lelket táplálja és az frsára és a szólásra erőt ad."
~s "amint kezdett61 fogva az igaság szeretője voltam,
ugy ezután is az akarok lenni, és tehetségem szerint
követ ni az Istennek tiszta Igéjét. Ha pedig valamiben
tévedtem volna, akik Isten igéjéböl igazabbat mutatnak, megköszönöm és követni őket nem szégyellem."
Igy áldja meg az egy igaz l sten elkövetkezendő szolgálatunkat.
dr. Ferencz JÓUief

A román iai unit árius eg yház püspökének
f s f6gondnokának üdvözl6 tóvirata :

•

Dr. K lu Elek kolozsvári unitárius püspök

A Mallyarországl Unitárius Egyház ú j vezet6ségé-

nek beiktatása a lka lmából egyházunk nevében testvéri üdvözletünket és jókívánságulnkat küldjük. Kérjül< fl jó Istent áldja meg az egyház új vezetőit és
segítse őket, ho'gy vallásunk szellemében teljes odaadással végezhessék híveik szolgálatát.
Dr. Kiss Elek püspök,
Dr. Barabássy László rőllondnok
•••••••••••••••• • ••••••••• • ••••••••••••

A közösségérL .

Dr. Ilobc rl N. W EST . llZ
a merika i u nitá rius univerzalis la cgyhá'Z elnöke reszt
vett a kanad a i unilá riusok
évi közgy ülésen. Ott mond ot t beszCde a "Ca nadia n
Unitaria n" e. lap ban jelent
meg. I n nen ford itottuk beszédónek egyes reszeit.
"Az az el képzelés, hopy bárki valahopyan elkülönitheti magát a társada!omtót - lehetetlen. A társadalomuan mtnd együtt élünk akár tetszik, akár nem, s abl!1:!m lehet kbzakadni. Nekünk éppen az a feladatunk,
lIoglI meglaláljuk annak a módját hogllan épít hetjük
bele magunkat a leghasZ1losabban cl tdrsadalomba, az

életbe.
A vallásos embernek vigyáznia kell arra, ho91l az élet
változásai egy közösségi cél irányába történjenek, magukba rejtve a szeretetet , a társadalmi igazságosságot
és a feltétlen demokratizmust.
A társadalom tagjainak lehetnek a részletkérdésekben ellenkezó n ézet et, de alapjában mindenkinek a

nép SZOlgálatá ban ketl állnia.
Mt az, ami szent számodra? Mi a legfontosabb az
életben? Mi a vallás? Nem ismerem véleményedet e
kérdésekben - mondta az UUA etnöke - de úgy érzem, azoknak mindenképpen kapcsolatban kell lenniök
a bará~sóggal, a Szeretettet s a vallásnak azt a viszonyt
kell ktfe;eznle, amely az egyéni és a közösségi célok
közölt fennáll; azt a S01'sot. kűldetést amely ebből a
vluonyból folyik és azt az életet, ameiy ebból a hlva_

tá,ból ered.

A valldS1lak korszakról korszakra változnia kell és
ktlzben fet kell használnia az u~ tudomdnyos és társa_

Dávid Ferenc levele Palaeolog Jakabhoz
(1570. november 29.)
" Dávid Jo'erenc a leghíresebb férfiúnak, tudós Palaeol og Jakabnak a bölcsesség és Itélet szellemé t kivánja
az Atyától, a Krisztus álta!."
"Ha valakt minden emberi indu latot levetkezik viszsza tartja magát attól, hogy a század nyomorúsá g~it firtasso. Hogy pedig tulajdonképpeni tisztemröl írjak·
ezekben a mai időkben az igazság nllomozása nem bá:
torságos. Hallgatom megvallani nyilvánosan amit érzek.
De akiket az !steni sz~lIe~ fénye vt/ágoslt meg, nem
hallgatnak, mIUtán mar hisznek, sem pedig az i gazságot továbbra már el nem rejthetik. Akkora a szel lemnek amaz ereje, h091l az emberi ész minden hamis
leleményét 1IIegveti az egyellen cél érdekében hogy lsten dicsősége megvilágosodjék és az egyhtd épüljön
dühöngjön és mondjon ellent bár az egész bűnös világ~
Mivel akiket az Atya Fiának adott, szükséges, hogll
egllbegllűjtessenek és K r isztus köntöse II katonák kezében /Ö/osztatlan maradjon. Elsö pillanatra úgy látszott,
hogy II vallás dolgai ról elinditott kér dések igen nagy
rom/ásokat és veszede lmeket idéznek eló, de a Krisztus
halálakor támadott földrengés fel támadása al kalmával
minden bizonnyal lecsillapodik.
Ezeke t n em azért írom, mintha te, l egtudósa bb férfiú. nem tudnád, h an em hogy megmutassam, k ivált képp mi segít engem ezekben a küzdelme k ben és hogv
miként bizonyosodik be: Isten erőtlen edényeivet munkálkodik és az ember akaraton - vora kozásai ellenére
is áttör, mert nem engedheti, hogy igéje üresen térjen vissza hozzá. Ellenfeleink gyűlölete és Tosszakarota
vont bele e háborúba, midón elfogadtam, semmi mást
nem akartam nyilvánosan tanítani és előterjeszteni, hanem csak azt, ami Isten igé;éből nyilvánvaló. De aklcor még sok mindent nem értettem. miként van, de
kényszerítve az ellenféltöl, hamis tanaikat megismerve.
egészen más úton kellett eLindu!jak, sót tételeikkel ellenkezőt kellett szembeállít sak, a míkkel az Istenről
való doktrínákat védelmez ték. A dispu tációk k öztünk
eléo zavarosak volta k, d e szükséges voU úgy kiadni
öket. amint voltak. M ásként a csalás vádjáva! Hlethettek volna bennünket.
Atolvasgattam a nekünk küldött idézetgyujteményt
vitáinkról. A rendszer és az igék sorrendje, valamint
az érvek szempontjábó! világosabb és jobb, mint az
első, nem kétséges, hasznos lenne kinyomatásuk ..."
Az Úr, az ö szent lelke által világosltsa. meg gondolkozásunkat, hogy I stent igéje szerint követhessűk és
benne eggyek legyűnk."

Ez a levél, amely legtisztábban tárja fel David Ferenc benső érzéseit és gondolatait, eléggé ismert a ma
gyar unitárizmusban éppúgy. mint a magyar sze~le~i
életben. Ez elsősorban J akab Elek érdeme, aki eloszor
közölte a l evelet költői-szép m agyal' fordításban. Ö
azonban a XIX. száza d liberálIzmusának neveltje, annak a korszaknak amelyben Dávid Ferenc éle tművé
nek kritizáló és ig~zságot Usztázó jellege kapott különleges hangsúlyt. J akab Elek költői szabadsága is ebbe
az Irányba hatott és a fordítás szépségével az in~ellek.
tuálls részeket hangsúlyozza ki, ugyanakkor elszmlelenitette azokat a vonásokat, amelyek Dávid Ferenc mély
hiténak bizonyítékai.
A mai ember azonban intellektuális igényeit nem a
vallásban kívánja kielégíteni elsősorban. Számára II
vallás pozitív oldala az erőt adó hit vllága. Ezért kel:
lett új - bár kevésbbé költő! szépségű - de eredell
szövegéhez hűségesebb fordítását adnom.
8zbz J á nos
dalml tapaszta l at okat. A mi vallásu l~k ezen ember.l,
társadalmi er óknek mély forrásait rejti magába!, ~ !,uvel nekűnk is lehetnek gllenQeségelnk, nem ail~t)~k.
hogy nézeteink fel ette állnak a mások 1Ialláso_s allasfogla/ásának. Az az unitárius, aki komo1uan tore.~szlk
a ml hitbéli meQguózódésünk útjain haladni, az onlelkét gazdQltva a társadalomnak, az emberiségnek komolU szolptIlatot tehet."

FordHott.n: Bajor J ános

VN ITARl VS E'(-,ta' .,

No NiwaDo: A fia ta lság.oó l

,
}\ JaLlán világi b utl dliista
m ozgalom II Rhisso Kosel
K al allgol nye lve n megje·
lenó havi nem i éjébői vet ·
tük ál az a lábbi gondolatoka i.
A Jap611ban megjelen6 Kosel · Timesben o Nlkkyo
N IWANO elnők figllelemreméitó cikket Irt a mai
fiatalság problémáiról. A cikk/ró mindenekelőtt leszögezi, hogll a jövő életet a fiatalság épiti, s bár
ideáik né/la fantasztlkusaknak és merészeknek tunnek, szándékaik mindenkor igazak és tisztcik.
A j apán ifjuságot mindenkor meg keH érteni, még
.
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EM LtK EztS
BALAzs FERENCRE

(A·tvéve a Magyal' Nemzet 1971. okt.
26. számából)
Románia írószövetségének K olozsv;'l rott megjele nő magyar hetilapja,
az Utunk több oldalon idézte fel az
erdélyi l\'Jészkő köz,égben 1937~ben
mindössze harminchat éves ko rában
meghalt Balázs Ferenc emlékét, aki
kis faluja né pének anyagi és szellemi feiemeikedéséért küzdve, szinte
egyedülálló példát adott örökségül
azokban az években.
Lassan már annyi év múlt el azó ta, hogy az Aranyos partján fekvő
kis falu teme tőjének kopjafás sirhant ja ala tt porlad Balázs Ferenc elfúradt teste, mint amenny i év adatott
életének. Magáról ú gy írt, mint "porszem Től, amely világított' máskor
m eg m aghoz hasonlitotta életét,
olyan maghoz, amely mégiscsak kikét a "rög atól".
A romániai televízió _ magyar
adása részére - néhány hón'ilppal
ezelőtt filmet forgatott Aranyosszék
vidékén, pontosabban Balázs Ferenc
fal ujában, a félig székely, félig romún lakosú Mészkőn, hogy magnón
és felvevőgé pen is megőrizze e nnek
az áldoza tos élelnek emlékét, megszólalta l va a !alu még életben levő
idős tanúit, felkutatva a házat, ahol
éll. és ah ol annyian keresték fel a
fal uból alázrózsás arcú fiatal barátjukat, segitójüket, tanácsadójukat
gond jai kkal, bajaikkal örömükkel
bánatukk al.
'
,
Balázs Ferenc most lenne hetvenéves. Kol ozsvárotl született 1901. októbe r 24-én. Korán felőrlődött éleIének nagy álmát, a szövetkezeti
gazdál kodás ban megú;ltodó és szebb
életre berendezked6 fa!vakról ma
má r a szoclalisla tdrsadalom valósít;a meg.
.A k O.1 07-svári di ákévek és a;,: ox(ordl. majd a kaliforniai berkeleyi egyetemen vég1.ett tanulmfinyai utún. huszonnégy éves korában útnak indult
8 UNJTABnJs &loB]."
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Y7l1lgllllilalko;t:ósaik talán ncUdiW.,lk II'Z
N
k"
zés l, lIIcpnvllatkozásl /Ormciik(H kell 'teki~7en~ h~!{%

eTil e"

afQUldlllOk élctbölucuéoét

:~bl:m~ilr:":"e e'~~~á::'
'kelITiS,'klt6 lendületet, úmellllel
k" . .
.
eres. Az élet nem mindig
I$zamlthaló .fzaba/\iOk ,urint zajlik és 6k
k
tlz erőszaktól sem 1'IadllGk ta
•
10 szor
valósulasát ~leUe8Sék _ ITj~ ~~~k:::g~t~~I~~lk m,",:
tellelés szerzöje.
, e e
.. HoOUho az Idősebbek o lia/alokkal eOl/űH próbál)~~ to~ulmánlfOzni és Ir4n",114nl az elet valtozasainak
, m,..us 'dőD. közéJs kapcsolat jó eredmenlleket szűlhH
nemzedék uámá r a. LegI/enek hát megértak az, öregebbek a 110lalakkal uembell _ fejeződik
e (I ~kk - , hogv utóbbiak ta dKjállthanák az éleltap~ztQ.'alot I. a.z emberiséggel szemben kötelez6
4.

oven.

~~leIQ~ségerzetet Minden nemzedékre nükdg van a
1ÖVend~ világ épltésében, S a flatalok.nak nem szabad
feledniö~, hog" ól:' ma a so;dt jől1ótüket épitik amely.
ben 1JU11dan élnidk kell.
'
~o~yni kell a fiatalos lendületet ért:ényesiilni é,
,egl.to kezet kel! nekik Tlyú;tonl, hogy békében tljek
ma]d ll- holnapot.
Fordltolta: Bajor Ja nos
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a szegény 50rSI1, tudásra olthatatlan
szomjas diák, Kőrösi Csoma Sándor
szenv edélyéhez hasonlóan, hogy bejárja a világot. Ot évig tartott életének ez a regényes vállalkozása. Jórészt biciklivel bejárta Angliát, Japá nt, Indiát, Koreát, Törökországot,
nem is beszélve más európai orszá~
gokról. Otiélményeir61 könyvet írt
" Bejárom a kerek világot" címmel.
Indiában
napokig étt Moha/ma
Gandhi és Rabindranath Tagore t ársaságában. "Kerestem a békességre
törekvőket -Irta - , akik a Világ szöv etét rendezik, a fonawkat egyeztetik". Az egyik amerikai egyetem katedrát kínált fel neki, de nem fogadt a el. Ot évi világkörüli útja után
hazatért Erdélybe és mint unitárius
lelkész, egy kicsiny faluban, Mészkőn
vállalt állást. tlesen látta a kapitalizmus rendszerében az egyén kirablásának határtalan lehetőségeit, ezért
a szociális élet heltles formdját 4
szövetkezeti formában. akarta kikisérleteZ1li.

Még Amerikábpn megismerkedett
egy dán leánnyal, akiben - úgy vélte - megtalá lta életének kivalasztott párjá t. Visszatérve Erdélybe.
egyelőre még egyedül költözött a
mészkői
lakásba. A menyasszony
húsz dollárt killdött, hogy addig is,
amíg Amerikából Kinan és Szibérian
át eljuthat Erdélybe, vőlegénye a7.on
lovat vasaroljon. Balazs Ferenc
azonban ló helyett vetít6gépet tle!t,
hogy a faluban és a vidi!ken megkezdje műveltségterjesztő tevékenységét. Ettől kezdve éjjelt is nappallá
téve dolgozott azon, hogy a falu éle:
tét megszépítse. Legtöbbet a falUSI
legényekkel foglalkozott. de legnagyobb örömmel a gyermekekkel.
Többéves tervet dolgozott ki Mészkó
átalakítására, kicsiny faluja gazdasági és művelődési dolgainak megjav(\Asára. Szakszövetkezeteke! SZllrve'zett, népkönyvtárat, ját.szót.eret létesltett, vizvezetékról, üvegházakról, el6adótel'mekr61 álmodott A maga ft!s~
tette szószékról Ady- és Babits-ver-
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o

" "

,

séget olvasott fel hiveinek, a f..luban Az ember tragédiája lett már a
legények kedvelt olvasmánya. A
hegytetőről , kicsi házából megnóve
és megszépitve, kiepülve és minden
jóval megáldva látta Aranyosszéket.
a Tordától nyolc kilométerre fekvő
Mészkő vidékét. ,,AlmOk szalmája,
de c&lpelem" - írta, s elképzelte,
hogy ahol három falu találkozik, olt
lesz a vidék szive. "Oda telepet képzelek, tíz-húsz holdas tagon, köröskörül magas fákkal, hogy már távolról lá tsz6djék, itt a hasrnosan tul
történik valami A telep egyik végében fillnak a vidék szakembereinek
lakása!. Kis közös ligetre nyilik valamennyi napos, magasfedel ú, Kós
Károly-tervezte ház. Ez a kertészé,
ez az állatorvosé. Abban lakik a
mérnök, ott DZ iparmúvész és .az.épitész. Itt az orvos, amott a JogI tanácsadó. Az értékesltő szövetkezet
vezetöi is eltérnek."
Sikerek mellett a csakhamar bőven
jelentkező kudarcok sem kedvetlen!tették el. Sokszor gáncs és gúny klsérte munkáját, gyakran egyházi feletteselnek meg nem értése. Egyszer
már nagyon közel járt ahhoz a gondolathoz is, hogy csal6clottan elhagyja a falut. Felesége csak két évig bl~
ta kl mellette a küzdelmeket a kIS
faluban . Balázs P'erencet ez a csap~5
sem törte meg. Ekkor már betegen IS
helytállt és tovább folytatta. a falu fejlesztő, népm(lvel6 munkáját.
A közösségért, a falusi nép életének megjavításáért, áldozatos, apostoli életet vállalt haláláig. Tragikus
életsorsa volt. Halála 6ta egy emberölt6 után emléke úgy él ma már u
nép körében. mint a kö~öss~gért
dolgozó. rendkivüli tehebéiu és Igl\zl
erkölcsi nagyságú férfi példaadása .
Mint iró, a Zöld dnnz dma regényében és Rög alatt cfma könyvében tu lajdonképpen
kOzdelmes életéről
adott visszatekintést é$ számadást .
Koporsóján ál állva. 1937 tavaszán II
ha bará!. Tamási Áron búcsúztatta
II mészk 6\ temell5ben. Kll rnye l Elf'k

BARTOKIANA
A 'rh' lIa Szín há:!; d oku m e nt~mjátéka.
Részlet ek l\1á tral-Botegh Belának aki bUdapesti gy Ülekezelünk lagJa. --:a Magya r Ne mzet no\'elll ber .16.-1
szám'ba n megjelcm t ta nul má nyaboI.
Idestova egy emberölt6vcl .ezelőtl,
Bach Mozart és Bartók zenéje szólt.
Az utolsó fellépés a rajongva szeretett kis hazában. amely mindent el.követett hogy nehéz legyen szeret~l,
megrenrlítö válás volt ~ szü l6föl~tol.
Ugras a bizonVlalons(lgba II b~/OS
~iviselheletlenbiW' - aho~al? Irta
valakinek Az II keddi est bucsu volt,
szertartás' volt, és csend. Olyan
csend. amilyennek II csendet Bach.
Mozart és 6 hallotta.
.
Hogyan lehet azt II régi megr~n~ü
lést, azt II búcsúzást, azt II régi szorongást és elfulladtságol, amely~t
emlékké hűtött II közben eltelt ha-

ram évtized, hangulatában, gondolatában, !ojtott, fújdaJmas élményében
forrón felidézni? Lehet-c egyá!talá~
csituló, csillapodó emlékeket annyL
idő múltán újL'a közvetlen élménnyé
felkavarni ?
~g:él~~~~~ekl,e~e:~rmésletesnek az
előállítása,

adódónak a
színpadra kénys,z~rítése, az ~Ietnek
II színpadra szelidltése és vadltása ,a
színházi müvészet, Jelképrendszerevel valóság-fölöttiségével, abs7.Urditásái val együtt realista színházi mű
vészet, abszlrakcióival együtt II valóság művészete.
A megszervezelt, az elöállított, a
szükségszerűnek fölismert véletlenek
folyamatá t vitte a Thália Színház
színpadán Kazimir Károly, amikor
Bartók Béla drámát sugalló életének
adataiból, múveiből, Bartók kortársainak megnyilatkozásaiból, a Bartókot védóen vagy ellenségesen körülvevő társadalom töriéneiméből dokumentumj6tékot szervezett. Szervezett, rendezett és á lmodott. Dokumentumjátékot válogatott a legközvetlenebb szemtanú, ifjabb Bartók
Béla és a BaL'tók életére figyelő, az
élete tényeit szoL'galmasan összegylljtő K ristóf Károly segitségével.
ts dokumentumjátékot fantáziált a
saját mllvészi látásmódja szerint.
A játék így lett \irai, mert nagy,
egyéni sorsot kisér végig a szeretet. a
tisztelet, a müvészi al:ízat sugárko_
szorúival és aureoláival. S a játék
ugyanakkor drámai, mert végzetes
meghatá rozoUságában az egyén nem
t udja megválasztani, mely korban
születik. nem tudja megválasztani
társadalmát, környezetet. amelyben
életét "továbbtengódésnél" emberhez
meltóbb szinten élni remélhetl.
Kortársai voltak meghallók és kortársai a nagyothallók. Kortársak közölt. megválogathatatlan kortársak
k özt élni pedig mindig dráma, minden ember köznapi, kis dr:'lmája. E:s
óriásnak lenni törpe korban végzet_
tragédia. Bm·tÓk tragédiáJa. A pillanatok apró összeUtközéseiből összeálló, nagy sorsdráma.
Ha valakinek van gondja, szeme,
odaadása, van képzelete II pillanat

ö~szeütközéseit észrevenni, ](lválogatni, folyamatba álli~ani. E folyamal már önmagában LS cselekmény,
szinpad felé kívánkozó t örténet. Ha
__ __•___._ _ _ _ ••• ____ ••

adataiban hú, már dokumentumjá_
ték. Ha a szigorúan szerkesztő, de
ul:yanakkor steretettel, érzelemmel
(ütött és $zabadjára eresztett képze_
let müködni kezd benne és ellenditi
a néző képzeletét is, má r dráma.
S e{fajta renddel találja szemközt
magát ez a rendhagyó egyéniség, a
honát a hazában nem lelő Bartók,
Amerikában h. Nem fér a beván_
dorló-hatóságok tisztviselőinek skatulyáiba, dosnléiba sem; nem fér at
üzleti könyvek bevételi rubrikáiba:
bérelt zongoráját a dljbeszedő legények ugy viszik el. llhogyan a végrehajtó idehaza kicibálta at emberek
reje alól a párnát. A hazájából kiszakitott a világból is kiszakítottan, el_
tévedeuén bolyong a városok zűrUl
varában, a városok füst jében. és keresi, keresi. kétségbeesetten keresi a
tiSzt9 eget, közönyös tömegben az
ember t, zsivajgásban az értelmes
viss?hangot, felh6karcolók közt a tihanyi echó\.
A~.t a csendet, amelyből még kihallható lenne a zene.
Má tra i-Beleg h Bela
• _______________•__ .____._.

az önként

" Vendégség"
Békéscsabán - Budapestet megelőzve a színház bemu.ta~ta P~s:
kándi Géza erdélyi szocLalIsta . Lr~
Vendégség" című drámáját. A J okal
Színház bemutatójáról a Magyar
N~mzetben Antal Gábor írt kritikát.,
melyböl ídézzük a következö gond?latokat: Történelmi tény, hogy David Fere~c az erdélyi unitárius egyház megal~pítója 1571. után, amiko r
Báthori István fejedelem lett, s fő:
leg 1575. után, amikortól már B~th~m
öccse, Kristóf uralkodott, mmdmkább mellöztetett egy olyan országban ahol egyháza .. bevett egyház"
volt'. És tény az is, hogy Dávid Ferencet - ak i ről m inden tankönyv
megállapitja, hOg~ a ~e~~ilágosodás
egyik szellemi elokészLtoJe volt II Báthoriakkal való küzdelmében
éppenséggel nem támogatta egykori
szövetségese, a szintén a szenthár.0mság elvét tagadó Blandrata Gyorgy,
a befolyásos udvari orvos. Sőt: ~gy
évvel azelőtt, hogy Déva várába zárták
hogy ott majd hamarosan
megha ljon az öreg unitlu'ius püspök
Dávid Ferenc teológiai vitát is
foiytatott Blandratával, amikor ls
nem annyira az orvos nézetei, mint
inkább személye mellé állt az Erdélybe menekült Laelius Socinus,
egyike ama sienai származású Sozzini fivéreknek, akik Dávid Ferencet
nem sokkal ezelőtt magukénál különbnek és "az új hit aranyedényé~
nek neveztek.
Ennyit II történelem egy drámai
~zituác iójáról, amelynek több adatát
has:málta fel drámája történetében
Páskándi Géza romániai magyar irÓ".
A fentebb emlitett történelmi lények közölt vannak apró tévedések.
A Sozzini fivérek közül nem II Jóval
korábban elhalt Laelius volt Dávid

Ferenc vitapartnere, hanem unokaöccse Faustus, aki 1579 után.a I~~
gyelországi különféle árnyalatu ananus - antitrinitárius irányzatokat a
róla elnevezett socianizmusban egyesíti. Socinus Fauslus nem "menek~1t"
Erdélybe, hanem őt Blandrala hLvta
be saját költségén Erdélybe, hONgy
igyekezzék Dávid Ferencet me~~?z,~
ni, hogy "radikális reformacLOJ~
veszélyt jelent önmagára és egyhazára. Orvendünk viszont annak, hogy
Antal Gábor tudja és megírja azt ,
amit (egyes) korábbi történet~r~k
nem akartak bevallani, h~gy "Dav~d
Ferenc az erdélyi unitanus egyhaz
megalapítója" volt.
.
Antal Gábor szép kritikájából meg
idézzUk az alábbi sorokat, melyekkel
egyetértünk; "Pá.s.kándi .: . olyan
lörténelmi drámát Lrt, an; mek :~'~~ó
di és nem ismeretlerjeszto eszkozokkel elért, intellektuális fedezete var:.
E:s ugyanakkor olyan intellektuáhs
_ morális drámát alkotott, ame lr.nek szöuerében - nem p.,:,sztán szo,:
uegében - van jelen a to~ténelem .
Dávid Ferenc harca - mmden ve;:eségével együtt - tragikumban. feloldódó dráma" - írja Anla~ Gabor.
majd megállapítja, hogr .DáVid "tud~
'a vagy legalábbis sejti, hogy Negy
!z~r majd íeléleszti az érde!d0dést
é lete és sorsa, és ami t;zeknel fontosabb múve iránt:' SOCHlonak nemcsak ~bben a drámában, hanem a
Dáviddal va ló vitatkozásában a"tragédiátlanság drámája" jut osztály részéül.
IN
Végül egy mondat a főszerep 0ről; .,A dráma Igazi k,? ltésze.te szá~
nyakat adott a szereploknek LS. A kLtűnő Simol! György Dá~id Ference
harcos is. fáradt is. rezLg.nált, ~~g
hivő is. elbukolt és "gyŐZni fogó LS.
Vagyis olyan. mint egy érzékeny, 10.:
gékony ember zaklatott korokban,
UNITA.RIUS ~LET 9

Külföldi hírek
JANCSO

ELEMtR

PRO~'ESZOR

U,ILALA. Na~y rbó7.vót mellelt

te-

mellék cJ Kolo-,.sv{u't. november 15é n, 66 éves kor.\ban dr. Janc!ó Rlc'ftle, CJ-demc:s tanárt ps érdcmC$ tudóst. ti Társ.1dnlomtudom:myi Akadémia rendes tagjá t.. ti "BiIbcs-Ból ya i"
Egyetem nyugn lma7.olt m agyar irodniom tanárát. J :mcsó Elemel' II Iclvil;'lgosochis korának volt nemzetközi teren is elismert szaktudÓS<l.
de jelenlÖs munkát jelentek meg a
jövő esz.tendőben !ennálláslinnk ISO.
évfon:lulój:ít ünnep l ő koloszvári magyar .színhá? történetón,)l és ti k ét vi lügháború körotti romániai magyar

irod alomról. Mint Zsakó Istv(in dédun okája, akiröJ Jókai ar. "Egy az tsten" h ősét minwzt.a, unilflrius lémákkal is foglalkozott. O tette közzé
Bölöni F:ll'kas SándOl' nyugat-európai utl eil'á$át és nut>16ját. (Et-délyi
Ritk aságok sorOUlt l l. és 15. szúma.
Kol07-livár. 1943. és 1944.) Ez utóbbi

újabb kidásá nak megj elenéséről legut óbbi számunkban il'tunk. Munka_
társa voll a Keresztény Ma!,'Ve tőnek,
melynek füzetei kÖ7.őtt jelent meg
19H-ben "Döbrentei Gábol' kiadatlan levelei Bölöni Fm'kas Sándorhoz" cimü forrflsél·tékü munkája. A
több mint ezer tanulmúnyon, cik!ten
kívül S7..::"Imos félbemaradt munkilt
és hatalmas könyv\<iI"at h~lgyoU maga után az oly korán elhalt kiváló
tudós
KÖK ÖS u nlL' rlu~ tem p lo m a B háboru
alan sul)'osan megrongdl04oll. A fel épUIt templomot okt. 10-én ad1..llk át
rendeIU!t&<!nek. P rédJkált KlJklJd K álmán. ágendll.t mondott G61 JenlJ lelk esl.
A felszentelést a bete&Sége miatt a megjelenésben akadályo~ott dr. K IU E lek
pUsplJk hel)'ett dr. KOlldCI Lajos fójeg)'ző-pUsplJkhClyeltes
tartotla.
Vrm6U1l
G yula sepslszenl.yi.! rgyl e5pcre$. aki sok at tett II templom lelépl t&e érdekében
b<ltepége mlatl ugyanC$l k nem lehetett
jelen. M6IVd. GYÖrj:y a kökösI gyUle"ezet lelk&ze Ismertetle azt a páratlan ~l
dozatk~szséget. a mIvel a hIvek a tcml>'
10m~pl tésl
lámogalltik.
A
k öze bMen.
\öbb mint 800 ember gyl11t öss7.e a Ilörnyékről.

GA L G YUI, AN!?: ~z. P~t erfty Nutku. l.1lY.
kOr1 neves lorockól ~okvC7.ér(lnk !eAIlya
és Gál G)'ula ny. tOroe kós,.emgyórgyl
lelk 6s,. leles~lIc, ilki éveken át a kolo~.~·
várt lIylll"kezel é n e kvC"t.érl leendőlt JS ell:lttll, autóbaleset k ijve\ke:.t<':bcn tragIkus
körlllm~nYek kö1:ölt " IhunyI. Kolo1. sv:\rt
órld~1 rész,·(:t mellett dr. KOlldc~ Lajos
f<'Ijeg)'zlJ
bi,esúzllIt\.;l.
At.
elhunytnak
esen d es p IhenélIt. II hAlram arlld ouakn)k
vlgasztalódásl kjv~nunk.

Be~fqt b"n

jl:.nak·lrorll.6.g) az unlt.llrlu_
AU Soul. gYUlokezC\e <.>klÓber 10.~n
lartotla évi omlék- llIl.<.>ntlszteletét. A h á _
bo ..... s hanaul.t ellenére ls több mInt
~\I:;:""dUl.n vettek r~z\ az Iste~tl~~te.

so
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1965 körett! években. EII~6zcrQ ember.
humanista gond olk()(lh\l ell"yénl ~ég voll.
aki 3zfvC!<en 5egll ..1I II ho!:Zálol'lful(>kQn
Egy il< előharcosa VOlt I ndia <lnAllóslt~~4:
nnk. N"hru szem(ilycs bnrát)a volt. F.r.
d eklődéssel Vl.oeltetelt II magYar unl1ft.
r1us IcsWércgyház Irllnt IS éli 1M8-b.~n l.
IIzt 19l'rte. h ogy rövidesen' elj ö n h"u..!)n:'
ls
UltolllltÓba . Eml~kC""et(:t bzcretettel
mellllrlnük.
NICOLII.E C II J::A NG A, BánAt ONhO<l Ox
m el ropollt Aja kézzel Irt leveb"" k6szön.
te meg dr. Ferenez Józsefnek _ nklvel
Prágában szem(i1yesen 1$ meglsmcrkl!(\elt
II KllK ülés(in -. h<'>IIY a Theológl"
Szeml(ibcn llImertelle a bánátl <.>rthO<l<.>x
Crsekség teológiaI folyókatlll.
U r. H Al\L\ION D Ge<.> tfrey Ilngol unlulrlu,
<.>rv<.>s. évek óta M agy arországo n
tölti
nyárI szabadsll.gál, megtnnult mag)'llrul
ls . RövId látogatást tett egyházunk nál. t)"
megIgérte. hogy a J ÖVő évben ma llyar
nyelven f<.>g egyik gyülekezeti napunko n
h[veln khe~ s~Ólnl. tolmtiesolv 8 IIZ Iln8 01
unl1..llrlusok tldvö7.letét.

heldelbcrlll konsre~S~U8t mcgeUS~1I n,Lpo kon , Urll. Ilugu sztus ' 11-18 na ~ln kbn.
fe rt-nel At \.art. melyre vendégként két
unitárIus ..suonyt ls meghivOtt 1::. Q.
SmIth Wluony, B Sl<ÖVel$ég lIgYVezetője,
k(orve illI, hOli)' ICh e t(\IQlJ angol,,1 tudókM kllldjij.n eg yházunk erre II ncm:oet.
k o"l \.a1.fJ.ko..ora. •
u n . N OVJ\.K ~ROS LA V. a e;;ebszl .. váklal hunl\.a egyhá~ prágaI P~tl"\árka'
pUat>l\ke mc!eghangú levélbe.' kÖ$Zó ~le
meg VI. k onl!resnUllukra küldött ló kl.
váns6glllnkat.
A

J ANOS unllár1U$ püspijk rlit a
V"drOUdk I)'lilllljéről és szerkeszIlIJéről
h árom \.anulmá ny lelent meg a kolo"-'l'
vári Dacl a k ö nyvkiadónál. Un-ben I.nmáron mbodik kladásba.n. Ania! Arpád: Kf17;1\ János klJlt~zctét llImencti.
Fara,ó Jóu;ef tanulmányánllk címe: Krl1..a János és a Vadrózsák. Szabó T . Attila koloZIJvárl egyetemi profess~or pe_
d ili K f1za Ján"" és a Va droszák nyelv.
Idro.s·kuta!áaunkban c. méltlltla a költÓ
<i5 n"Pdalgy(lJt6 KrI?a Il)'en vonatko~hú
munkássá liát. A kötcta sdma.; kép dls zl\!. A há rom tanulmány rés:tletes ls·
mertetése rom é n, német és angol nyelven
ls Olvasható . Mind három szerző !elhasznMJa és mél lá n yolj a a korábbl unitáriu s
Irók K rlzáról IN d Olgozata!t S azok adalalt ar, ujabb kutatások alapján lt>nyeg1!:lCn b 6v1telték.
O RBA N OALAzS: S d .kelyfö ld k épek.ben
e a lbu m és III1KO 1111R E : Az utols 6 e r dé lYI p ollh lllztor c. regén ye. melyek Romá n Iában JelenleK meg. nagy példány'
számban kaph atók a budapf::S1\ könY"esbollukban is.
K.IlIZ I)

1I J;;IOl:LBJ;;R G BEN ,
19'\2
auguntu~"olln
tanandó I. A . R . F. vllágkongresstus e lllk l$dt.<ise érdekében a no!met rendez/! bizottság, melynek élén dr. H einz Selll/j·
termann, mannhelml szabadcivil lelkéB ~
tili, m~r negyedIk n émet n ye\Vü ,Sme r ·
tetőjét adja kl. E Z a kia d vány Ismerte ti
II négy bjzo!lsá g ed,!lgI megá1! apltásah.
melyeket lap unk következ/! számában
m a gyarul ls IsmertetnI fOgunk. S ajná,juk, hogy a négy bizottság etllkCllZltó
értekezletén CIlak a 1: első és a második
blzo!!.';ág munkAjában Yelt rt'lsu noct.lista ors%..ágban élő egyhhl kllldött. Dr.
Kovács L<>J<.>s kolozsvár1 prof_~or a7;
első . dr. Kanák I>1110s a prnllal Husz fakullás professzo ra a más<.>dlk bIzo ttság
munkájában vetlek réau.
A L E:.""TlIlNJ\. e. francIa nyelvcn köny vsoro:tatot Indl lOlt.ak a f rancIa-sváJCI, bel- KO LFOLDO!'i' DOLGOZ O TUDOS AJ NK ,
ga és franciaországi s:tabad elvü prote~
Ifmsok. A szerkesztés lelke Bemard ney- Or • • ·ej ~ r D omoKos, Gbana állam egyemond laus.annl egyetemi lelk ész, aki az temén már évei< ó\.a angol nyel"en taMlARF-ben a szabad elví\ svájCI protest.an- Ja tenné::!zettud omállyl el6ad:tsail.
sokat kép viseU. A sorozat e lslJ kötete
Andr~ MIIlet dijon i egyetemi tanar munDr. S zent_I ványi T amás, II Magyar Tudo kája: A karácsonyi evangéUum, mftosz mányos Akadémia tudománya.; munka vagy val6sll.g! A másodIk klltet szerzl!ijc
lársa Rómában a F AO- nál. az E gy esitit
Laurent GIIgnebln, a párizsi F oyer de
L'ame !Ia tal trancta lelkésze. E rdekCS Nemzetek S~crvezel.e szakodtott Intéz.
m én y énél teVék enykedik. mint a magyar
(rásának elme: M e lyIk a ml IstenIInk hogyan hIgyjünk ma. A harmadik tanul- jllam klkUl d l!itte.
m~ny szerzője Bernard Rel/mon d a mal
protestantlz.mus feladatairól Irt. Az ér· Dr, TIboldI Tibor, a szegl!(\! O rvostudOdeklö dók a köteteket a L 'A 8e d 'homme mán yI Egyetem Belgyógyászati Ku n ;kll.kiadónál rendelhetIk meg (M étrop ole t O. jának a dj un k tusa l éves t·a nulmányút ra
100J Lausanne), v a gy lapunk ner kesztlJ .
Belgiumba u tazott.
sége \ltjan.
TU !?:OLOGI CKA REVVE e. jele nik m e g A Df:L-AFIUKAI CAP E TOWN unllárlus
a csehszlovák H uszlt.a egyh á z teológiaI gyUlekezetáne k lelkészI állflsál felváltva
szeml6je . Az 19'\1. év i 3--1. szá.m b an Z. a m e f1kal és 1U'8<.>1 unitárius lelkés zek tölTtrtlk. M . Sa lajka, J . M an e k , M . Ka nák Uk be. Nemrég Iben új ra M agn us nATa p "ágai H usz J ános fakullás pro resz. 1'E R angli ai lelk~z köszöntött be a gyü_
szorai és máSOk lrt.ak érdekes \nn ul m d_ le k ezetbe. a k i m ár k or llbba n III mllködölt
c városban . R aller lelkész néh lll Bo/dzs
nyoka t.
Feren c ISk olatáIl'la volt egye temi tanu lNlEDRS"l'E I N Péler versami _ svAjel mánYlllk Id el(in Ang!lll.b an. Mi nd kette',
lelkés,mek. az Vnlon ProtCstant.c Li b6r:.lc Jártak In d lá bIUl ls. Balá..zshOz hasonlólln
kongresszusán ta l'lOU értékes ellJlldá~a Hatler ls a ha la dás hlve és Ismert azok
" P lurallUit ~ ein Belt rag I h eologlsch 11- között, akik a z apa rt.held polll\ka euen
beralen Denkens zur Chllnee der l{lr- t081aln ak áUMt.
cllen e. megjelent a SdI w elZ(!rlsches R eDr. PhlUp H ewetl, D k anadai Vancouver
form leNes VoUosblalt októbe,......"ovembcr1
unitárius Iclk&Z(! "On beln8 a Un Ita_
s zámaiban. A tanulmán y tsmcrteté~rt:
rIan" cfmen nllgy slkenl "könyvet ln,
még vlss"-"Iérünk.
mell' II londonI Llnse)' Press kiadásában
P J\.L EOLOG .lAKAB : Ca tJu.'chcsla Chr/G' Jelent meg. lU /lngol nyelV1l k ladá.s tel_
j""",n ellogyolI. &zt a kön yvfl Mrs. E lke
t1aii"il dlerum- duodcclm e. k&,lralb ... " U
Selllln
k - L,,""'I"TGgo, a Némel. Vnltáriu ·<.>k
egykori kolou;várl unltár1us kollégiumi
könyvtárban a XVl . szá zad ót.a 6n.(I\1 KüLOgyl Oszt;f.lyán ak vezet6je n(imet
lanulmánya n yomtatá9ban megjelent. A n yelvre lefordftona és a k önyv m OSt
munk.1t Ruzena O<>SldlOIXl, a cseh tudo .. német n}·cl.vcn ls megjelent •. Koex1ste nz
manyos aklld émla főmunk/lt4rsa rende·"e der G egcnsJtte - Aulgab e lrcler Reli_
sajtO alá és Iri hozaá latin nyelven é .... giO""' clmen .
tékes bevezetőt. A munkll k iadója a len- A B UND F11R FRElES CHBIS TENTU!oI
gyel t udomány..". akad émia ftllO~órla\ és ez IdeI évi konfcrenelájál saarbnleken sroclolOglll1 In thete. A md ". oldalon, ben lanotta n <.>vcmber 5-7 napjaIn . A
Varsóban 197I- OOn jelent meg. négy$tolz közponll téma megfogaunazása. érdeke.
évvel ... n nak megírása utAnL
volt: .,Jövl! vallá. nélkill7" A vltaln<lltó
AZ lNTER NATlO~AL VNIO N O F LIBE - etl!adán /I szövetség elnöke, P rof. Dr.
IL'U. CHRIS TlAN WOMEN a Su.J)ad- Vl f1eh Mann tartotta: " Útb an ü l vallá .
elv d u n o nYOI< nemze tkö d uöveúlé.e, .oa é!m6n yek felé" címe n.
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OANATULUI c, teOlógia!
szemle lilI. évi I -3. sumá ban értékes
tanulmány Je!ent meg a keresztény onhOdox tanUáaról. A bevezető elkkben NIeOlae bán6tJ metropOllta 68 TCOC\!M ArA,1!
pOspök köszöntik A román orthodox egyháu6t. J UM.linlán pdlrldrchlh abból ,....
,.lkAIomból, /logy nemNglben 'öltöllc I>C
"l"'ének 70. évét. Jl1szUnL6n pátriárka
.. APOstol.!.! social'· e. szo\JIálllt IStennek
68 az embercJmeJc alcfmmel a lelkészkedő papság részére 311 Oldalon «lUe k özzé
Bukarestben. U71-ben tanuImdnynIt. Az
emlitett szemle Ism.,..te\! dr. N, MIadin
erd"'lyl metropolltdMk lK9-ban .. Studl!
de tcologle moraJa" c. 408 oldal,.~ kUn)'vét, valamint il k olozsvári cgyewm;fOku
közös prolClitáns intézet Jumeronu' szakán doktoráll Pltterll Hermann éR Klein
Kristófnak német nyelven megjelent érteke7.éselt.
pA SKANDl GI,:ZA romániai magyar Iró
"vendégség·' cimi!, 3 fejvonásos. LOrtenelmJ vonatkozású drámáját mutatja be
a PCliIl Szính áz december :t9-én. VArkOkonyi ZOIl!n rendezésében. A "vendtg&ég" dmi! drámAban Dávid F erenc,
mandrata György (os az általa Sv'jeból
Dávid Ferene meggy6zésére behh'ott ~o_
elnus Fauszlus olasz antHrlnltárlu s, a
darab vezetli ue~epllil.
A da~abrol lapunkban már több alkalommal megemlékeztOnk, vl:leményilnkcl
kIfejlettUk. Történelm! és lélektani vonatJ<oz$,sokl»n nem értiLnk mindenben
egyet Páskándl GéZR Iról felfogáoával.
Ennek ellenére a duabot olvasóink ílgyelm~ ajlinlj uk.

8 encddl Sándo~ kolozsl/árl szobr:ls7.ftlű
vés? alkotásaiból klállltás nyilt Oudapeslen a Nemzet! Galériában, novembe~ 27én, 8C1lezéd l neVe Europa-szerte Isme rt ,
klállltásalnak hOSSZÚ sora Jelzi ezt, örvend Unk, hOgy mon Budapeste n IS tanul
lehetUnk ennek. Szeretettel köszöntjük
ebből az alkalomból
az illusztris mű
vészi. A klánltást a Nemzet! Galéria fő
Igazgat6-belyettese
nylto\tp meg. Dr.
Uszló Gyula egyetemi professzor Isme ....
tette Benczédl Sándor és Cs. Erdős TIbor művészeté nek jellegzetes vonásait.
szavalt Jancsó Adrlenne és énekelt Faragó Laura. A kláUlt!s me .. rendezésében
Jelentős érdeme van a dr, Bogdán EmU
vezetése alalt mükőd(! martonvasárl Szécbeny! Klubnak ls.
AZ

tROOALOMTORTENETI KOZLE",mNYEK , a Ma .. yaI" Tudományos Akadémia
Irodalomtudományi Intézetének folyóira.
ta, 'llandóan közöl unitárius vonatkozású tanulrqánY{lkat, kl:lnyvl5lllerteléseket.
Az 197D. évi 2. számban Ddn Róbert: "A
baU'll antltrtnltárlus Irányzatok hátteréhez·' c. írt rllvld, de Igen érdekes lanulmánYI. Innen IdéZzük a bevezetö két
mondatot: "A XVI. szá.z.ad hatvanashetvenes éveire az antltrlnLtdrlus polémlákban kUlIInIIs jelentőséget kaplak a
blbll.n eredeti héber szövegére t:lmaszkodó hivatkozások és az excgetikal módszerek. A trlnltás és unlub hatánnezsgyéJén folyó csatórozásokban tö .... l:nyszen"!. hogy u áll.:lspontok Igazságát a
héber szöveg táJlUlsztJa nlá a leghlte1esebben."

DáVid Ferenc ls gyakran hivatkozott
munkáiban az er(!(letl héber szövegre. ~
Itt a Gyökere annak a téVe!] hIedelemnek. hogy Dávid élele végHe\<.\ Judal7.áns
w:>lt.
Dán Ró b ert az lTK ez Idei 3. számóban
réooidelcsen !1;ffiCX'tetl a Ré,l Magyar Költ(\1< Tára sorozatb:m me&!elent "Szom_
bOltos enekek" e, gyGJtem6nyt, melyet
dr. Vnrjar 8é\.o. rendezett sajtó a!d. A
nagy munka II Mngyllr ·rudományos
Akad(:mla kiadásAban Jelent me,. D án
nangsulyoZQ, hOlY VIU"IB.~ "bevezetőJében

r< CHRETIENN E POU~ LA PAli
A keresztény
békekonferencill
megnyitó ülésI'.
1911. szepl. 30.
A masodi;: sor
közepén Nikodim
len ingrádi
metropolita,
az ti; elnök,
tőle balrll
dr. Tóth KárolV.
az uj fótitkáT
. _---------_._------_ . ~------------_.

röviden kJtér a szekta (a lI7.ombatosok)
teol6ghlJának alaptételeIre !!.~ új Ö851-efilggéseket körvonalaz Somrner. Gllrlus.
majd az O nyomaikban járó, felekezetalupltó E6811 András Ideológini kapcsolatában"'. Dán késObb ls emUtI, nogy
E6ss1 Ollrlus munkájn egyes tételeit tdézi, amikor a héber s •. övegre hivatkozik.
meri rn,1ga Eő~sl IrJa. hOgy nem Ismeri
II heber nyelvet. E megMlapllá!\ok L~ segllenek tl~táznl azt, hogyaszombatos
Irányzat al..!lpltóJa nem Dávid Ferenc, hanem a Sommer és Gllrlus nézeteit átvevő éz tOl/ábbfeJlesztó Eőssl
András

voJt.
AZ IR ODA LOIllTon1'I;:NET I KOZLF.IIIE.
NVE K 1971. évi 4. szá mában Jelent mcg
dr. KaihonOl Géza "Egri LukáCs antllrln;tádu6-anabaptlsta nézetei"' c. t anulmánya. A kisebb közlcml:nyek rovallJQn
Varga I m r e .,Péehl Simon életéhez és
munkásságához" dmen közöl újabb adatokat az erdélyi szombatosság vezető személyiségének kevésse ISmert alakjához.
Az Adattárban SiLt6-Nagy László lró
Visszaemlékezéseit közli a 30 évig Jelent őS kultú.rtönénetl és Irodalmi l:rtl:kcket
megjelentető és általa szerkesztett és kIadOIl "Erdélui szemle" e. lapjáról. melynek ugyancsak Igen sok unitárius vonatkozáSa van. E tanulmányok Ismertetésére még vlsszatérOnk.
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Nagyapád nyomában
címen!) korondi S7.ármazasú Tófalvi
Sándor budapesti presbiter, egyhM
t anácsos verset írt a választó zsinatra. melybő! idézzük az alábbi soro·
kat:
Új világ jön, új ember kell!
Hitünkben is változni ](ell.
eljünk tisztull érzülettel

es emberi

szeretettel.

Egyházunk az ors?..ágba n
Új időknek bil·tokábnn
el Isteni hitva!](.sban.
Béke Jeiren fl hn r..ánkban!

__..

-----_.-

_-_.

ERETICII lTALlANI IN
MORAVIA, POLQNIA,
TRANSILVANIA
1558-1611

A Corpus Reformatorum Italieorum
sorozatban jelent meg fenti eimen
Domenico Caccamo proCesszor tanulmánykötete. Figyelme minden olasz
eretnekre kiterjed, aki az emlitett
idöszakban Morva ós Len gyelországban, valamint Erdélyben megfordult.
A szel-ző széles körú irodalmat dol~W.rott fel, kilúnóen ismeri fl XV I.
század mozgalmas éveit s azok olasz
vonatkoz{isát. Müvében öt fejezetben
ismerteti az olasz en:lnek menekültek emlitett országokban kifejtett
munkásságát, é letük körülményeit.
Kár, hogy az Erdélyben élt és munkálkodott olasz emigránsoknak Stancaro, Parula, Blandrala és társaik
munkásságának nem szentelt külön
fejezetet, s így az erdélyi vonatkozású megállapítások szinte elvesznek a
többi fejezetekbe beleszőtt részek között. Az öt résue osztolt kötetnek
különösképpen a morvaországi anabaptizmussal, a krakkói olasz. koloniával és a D uditch-Sbardellah András körül lengyel földön kialaku lt
humanista társaság ismertetése igen
megkapó.
A 173 oldalas tanulmányhO"l. mintegy
száz oldalon olasz emigránsok~ak ..cd:
dig nagy részt ldadntlan leveleIt kozh.
trdekes, hogy a toszkániai $Zár~az{l~
sú olasz orvos MarceUO SQuarcJalUpi, 1579. december 17-én Alb:l
1ulian, Gyulafehérvárott fr.t és Theodor Zwinger bázeli humamsta orvoshoz irt levelében nem lesz em l~t é~1
Dávid Ferenc halálá ról és nz a~ht.rt
nltáriusok ellen foganatosított Iny~z
kedésekl'öl _ bár levelében em1t~t
te-z koHégájár61 Blnndrat.'iról, nJut
m~n"iriCi viri domini-ként (!mlil. A
szerzŐ közli Squarcialupi orvosnnk
két későbbi 1583-ban ~s 1584-ben
ugyancsak Gyulafchél'vm"'ól keltezett leveleit.
UNITÁRIUS ELET II

I
Bélyegsarok

H/REK
""RA CSO:-."l.' ELSO éli lIIAS OD NA . ' JAN
mlridk~t budapes, l templomunk!)"" ur"ae,orllO$l'.ttis,."l ellybekölöll L~tcntl."'('.
\.
k A H6gyes Endre u. Lrmp-

l~~~at~r~~~ 10. a Nagy Ign Ac utc~l templomban de. 11 órakor.

PE STLO IUNCEN templomunkbIOn, l<a~ti .
l dk.!. ,,"pJán de. Ll őrnkor
....

e;;~~r.io5~,:ls5/l1 egyl)ckö,őll IS\t'u' ISZ1("
l ICI Inrmn k . pC$lcr2stloerC" cl~6n npJt<n
Je g őrnkor " " Ady Endre u.cnl ,<!for-

ü!ekczctJ ,cremnen <!s clsonnp
s:.?1~:1 fYórllkor Vccsolse" ti" cvnng<!lIkus
o

templomban.

n::ll ~; NCZ

J ó«scf dr. pO~pök és Oalor
r6>>'1 veltek az tlkulIlt-.
nlku~ Tnn.~"" megnivádra. .d. oktÓber
3H~n du. G óra kor a b ud ~pesll K~l vl n
lérl lemplombnn tarlolt kö •. ös reformáclót cml~kUnnepélyen. melyen D. dr.
Pal/y Miklós evangélikUS teológl,,1 ak:ldémlal dékán, nz ÖkuménlkuR T nn:lcs rllIltk ára lartOlt úlókes elő" d ásl. mclynek
ren djén hnngsú\yo>;la. hogy a rcfornltl clónak nincs vége. t ová bb tart ... mert
"aZ evangélium a reformáelÓ fOlytatá,aként korunkban átlépi aZ egyhrur.ak ke_
relelt oh; mlndcnnaplvl'o. hétközn"plvá
lesz". majd bc$zéde másod Ik tételekém
megáU"pltott". hogy .. az evangélium illlép, az egyhá>; határait ÓlI tMsadalmtv:l
lelIZ .. ."
A P J::STLO RiN CI un Itárius gy(Ueke7.et
novem ber 28-á n lartOtl öSS7.eJövetel~n
BartÓk Béla flIgondnok tartOtt előadáSI .
mClynck rendjén megcml~kel.elt Mr61.
hogy é desapja mIkor le11 unitárius. Kedves s~.avakkal szól l arrÓl n mcleg k'l Pesolntr61. mely Ő l /lyennekkor:lb"n ".1.
un itárius vaUásó rákon J ózan Miklós Ilkkori budapest! lelkéS7.hez. későbbi pUspök llnkhöz fCLz te.
A bevezető állItIItO l a gyOlekezel egy kOri
lelkéue Pethő Ist ván főtis u etcnd ll úr
IIIfIOlla. Uh er Zita énekmí!vésznő zon gora klsérctlel Bartók feldolgozhu dalo kat
adott elő. A gyülek~Ctl napot Illegelóz6cn tanott p r esbiteri é rtekezleten dr.
(JGrtGlIs Akos gondnok és László Andor
lelkész üdvözölte egyházunk új veze tői t .
eGr/Ók Béla f6gondnok Ol és dr. Ferene!
J óuef pUspököt. ak ik elbes:r..:olgellck II
gyUlckez<:t Örá!l 61val. A szcrc tet vendégségel. " gyOlekezet Ilsszonyalval egl' Utt.
I.<lsz/Ó Andorné IlszlelCteS a ~szOny készitettc.
GVO RFI I STVAN ny, lelkész. teológi aI
Intézeti Iga zgató egészségi állnpotll ujra
javult. Három h<:tet !öltött II J linos kórházban tUd6gyulladással. de erős szervezete. jó szive legyőzte a korI és mOSI
uj ra II javulás utjlin vnn. T ovábbi erót
és gyógYUlást kivánunk.
KETTOEZ ER FO RINTOT adom ányozott
egy Idős. magát megnevezn i nem akllró
hIvUnk a budapesti e!lyhI'oJtkö7..'lég állalános szükségleteire, EU 67. adomdnyt
n~etettel megköS7.őnjUk és az adakOZÓ
további életé re lsten áldáMt kérjük,

János

IlIJegy>.ő

DOctiUl A
SCHWIltlu

ALBERT SCHWEITZER
1875-1965

Mindazt, amit az. unitárizm u s, a 1l
évszázadok lüktett~ében, mint é l etideált kitű1.ött maga elé: Istenbe n
való feltétlen és egyéni hitet, az em·
ber felléUen tiszteletét cselekedetek
A BU DA P ESTI e,yh :1zk ijul:, Nagy ltP' :!"
á ltal, a t udásban és haladásban val ó
" .ul Iy ll lekuell . e em é ben október el~6
hitet és az elmél eti tu dást; mindazt
nomb.1lján II I/SlIl János lelkkz ftllUM'I
Ulán Bencze Márton lelkk>: \nrlOIl ellléletével
valósította
m eg
Al b e rt
ad'SI, /lJt.!.:lHy KataU n. :I pécsI ope raSchweitzer,
jólleh e t
felek ezetileg
hM mngánénckese énekeli Er&ck Mt.rla
nem tartozott a z u nitáriu s egyhá z
knrnllJJY kiséretével. - A november n,lásodlk ~zomootJá n tartotl összejöve l/: en
t agjai közé. M in t ki v á ló teológus és
<Ir ~·ercnc: József püspök áhl tMa mán
v a llást örténész az e lmé leti élet teSZd': János dunámull szórványlcl ké$z
rületén b izony í tot ta be fe l készilltsér~nde7.!!sében kérdés-felelet 10rmáJflblln
Ddul<I Ferencrlll történt emlékezh. A
gél ~rett korban elvégzi az orvosi
Dávid Femc<: munkAlb61 vett Idézet<:k<:1
egyetemet, hogy a kereszténységet az
Beneze Márton és HUSZII János lelkéirgalmas szamaritá n us jézusi k o n szek Olvastflk fel. ~nekelt Or bón Balál-~
né. veneket mondotl BG/ogh e v.. és
cepciói szeri n t é l je. Mint o r gonamú XVI. sz.b ad.! dallamokai furulyán mut'\vész és 7.eneelméleti tu dós u gyan 1011 be " u.nl Alpár. MIndkét ösneJöcsak a teljes embert igyekezte megvelelen szépnámu közönség VOlt jelen.
A dee. :J.-I Iy(llekezetl napon dr. /lllIlIer
val ósitan i.
J ~nOli kanadIlI professzor 11111011 előadáSI
Felekezetileg soha nem tartozott
111I •.ság ~ szabadság elmen. A XVI . sdközénk és mégis közénk tartozott,
Z8d löMénelél>Öl elindulva tej t cgelle e kél
fogl110m gynkr~n egymássa! Utk!l7.Ó lIZemert az unitárius és szabad elvű szerrep~t. AZ előIIdáshoz honászólvlI. S=dn
vezetnek az L A.R.F.- n ek hal álá ig
János lelkész a felelősség rOKalmát ls
ta gja vol t. Ez a t u datos un iv erzá l is
hozzákapcsol ta 3 kél gon dol ath oz. A bevezető áhltlltOI fll/SlIl János lelkés7. largondolkozása emel tette fe l szavát a z
totta. énekszámoklIt adoll elő Vh~ ~ zu ..
emberist-g nagy ügyeinek, így az em ének müvéunll, ersek Má r lH kiséretéllcl.
beriség békéjének kérdésében is .
A. szerete\\,,cndégség DS1.talill II ,Ily01ek u('\
asszonyai V adady Alb ertné és HI/uli
Egyén iségének varázsa az e gész
Jánosné lIel.etéstN<:1 writ<:Uék meg.
világ által tiszteltté vált. A filatélisták tudják legjobban m egmérni
Unh'rl u! va lIAso! tél6rAk a PetMI Rád ióban 1812. elsö negYedében: JanuM 30-án
azzal, hog y ismerik há n y ország b o~ márclu~ 19-én. FOlyÓ éVben december
csájtott
ki
bélyeget tiszteletére.
tt-én köz"etlt a PClőfl RádIó unl tárlu~
Ezeknek az országoknak egyszerű
vAlldso~ fél6rftl.
A szolgAlatOl Bene7.e
M:lMon budaPCSII lel k ész végzi.
felsorolása is tisztel e tadás Albert
Dr. Im reh Déne s nyugalma7.otl államI NYUGDtJAS G~P- €s QVOnstRONOT Schweitzer ~mlék~ és szelleme elótt.
keresOnk heli cgy-kél d élelllttrc v~gy Bélyeget adtak ki tiszte letére : Német
kő~Jeg)'~ö t!'>;telelbcl\ (őgondnokot. akit
a ~brecent KOSSUth L~ jos Tudomány- délutánra . szerény dljazással 3-6 órai D emokra t ik u s K öztársa ság; Mon aco :
e~yetemen 1920. március 20-án nvattak a
munkára. ErdeklÖCIők IrJltnllk az egy- K o n gó; D ahom ey; G a bon ; M a ii ;
J OlJ!.udományok Doklorává. a s 7.eplc mber házll r odára . V .. Nagy Ignáe u. 2/ 4.•
h6 13-án megtaMotl tanévnyitó unnepsé_ vagy telefonáJjanak : QrtG-1I9oI (de. lt-13 Ma u reta n ia: Nigéria; Csá d K öztársaRen arany dís~oklevéllel IUnteltek k l !ti közt).
ság. K é p ü n k [l M aure táni a l bélyetNefI át kIfejtett értékes s>.akmal tevéHa/oltatnk.' Borbély Sámuel, megh. 1971. get ábrázol ja,
kenységéért.
jUl. ~-én KIspesten: Turi Istvánné. okt.
A Ilput IX.. lI IigyeS uteat gyülekeze ti 19-én. 67 éves; Sárdi Akos. Okt. 2D-án.
UN t TA Rt U S f::LET
teremben okt6ber és novemb<.'r hannndlk 67 éves; SimonfaI EmU . okt. 3l).án. 72
vlllárnapján megrcndnték a SZOkásos éves: K-náll Nag y Elemér. no"'. 3-án, 15
Laplu lajd on a,
gyülekC'leu összejövetelt és szeretewen . éves. Koc:sordon: IlOros Sá ndor presbh<:r
délIséget . A novemberi összejövetelen az és Bakos J ánosné. II helybeli kántor
a Magya rország I Unlt árlu, En hA7.
áhitatol pelhő István ny. pU sPÖk l hely- édesanyja. Aldás emlé}(Ukőn.
Feleli!', szerk e5ZtG és kI adó:
D r . Feren cz J ó:.set
Budape!1 I X., 114gyes Endre u. ,.
T a vb .: 137- 186.
A sznk u 7.t6 blzoltsá&, vezetIlJe :
B encze Marion
K a r a csony el ső n a p j á n (dec. 25-én. szombaton):
Tagj ai : Bajor János és Sds z J á nos
Bpest IX ., Hőgyes u. 3,' de. 10:; Bpest V .• Nagy I g n ác u. 4.:
T erjeszIl a Magyar p o"a. Etllt lzelh elll
de. II .; Pest erzsébet; de. 9; PesUörinc: de. II. ; Vecsés: du . 3.30.
bá nnely pos tl\l,lva lalnál. a p osl a Mrlap K ar a csony m ásod n a p jan (vasá r nap) :
Il zlel elb en és a Past a Klhpontl Hld ap
Hógy!S utc~_: de. 10. ; N agy Ign ác u. de , 11. ; Pest1őrinc: de, 11.
Irod ' ni l (KHI. Budapeu V .. .J6zsef nádo r'
O e ~7.t e nd o es t éJ en . 6 ó r ako r :
tér l.) kl\zvetlenll l Vagy pOSlaulalvá nyon ,
A ~ agy I gnác utcai, H ógyes Enrlre utcai és pest1őrincl t empio.
"alan>l,,1 ' lu lalu..1 a K HI ! l5-H lit
mamkba n este 6 ó rakor
péndorlaJmt Je"6sz'mra.
Ojév n apjá n :
.
Evl e!1l' ....et hl dlj: 21.- 'oriRI
H Őg~es u,!ca: d~ . 10.; N agy Ignác utea; de. 11 órakor.
Ka r át. s~n) ta u n n e pe! y gyerekeknek a budapesti egy h á1.kö zös sélNDEX , !S.I' !
V . ke,· Nagy Ignác u . 4. sz. a l atti l. emeleti gyUleke7.etl
't uO"be
71.1I10(2 - Zriny I Nyomda, Budaput
cl'm
n: d e ce mb<: f 19-é n v asá r nap d u . 5.
FelelIls vezetIl : Ilolgár Imre I,uga tó
f OTI S Z T ELENDO R . • ' IL E P I MKE hP10la

c Y""t'1 évfordulóján. deeembC r l~n du.
':'1011 emlék-ISlenli",",,,l"l,,n n3gy~ámu
lIyllJekuel :lldozotl a prédikálor. /IZ Cgyhh"ezetó & " Jó ember emlékc>,Clénck.
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